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Запропоновано новий спосіб екстраполяції характеристик трафіку локальних
комп’ютерних мереж, який базується на методі двопараметричної оптимальної екстраполяції, що використовує два попередні дискретні значення характеристик трафіку,
та по їх значенням виконує оптимальну екстраполяцію для третього моменту часу в
майбутньому
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Вступ
Комп’ютерні мережі отримали в
наш час широке застосування в різних галузях людської діяльності. Вирішення задач прогнозування, або екстраполяції характеристик трафіку комп’ютерних мереж
займають важливе місце в управлінні
комп’ютерних мереж та забезпеченні їх
працездатності та ефективності роботи.
Вирішення задач екстраполяції випадкових процесів, до яких відноситься і
трафік комп’ютерних мереж, займають
важливе місце як в теорії випадкових
процесів, так і в практичному використанню цієї теорії в рішеннях практичних
задач надійності, діагностиці, контролю
якості, обробці сигналів на тлі завад та
інших задач в різних галузях науки та техніки. На сьогоднішній день найбільш
повно вивчені задачі екстраполяції випадкових стаціонарних процесів без завад,
також існують практичні результати екстраполяції цих процесів на тлі стаціонарних завад.
Недостатньо вивченими залишаються задачі екстраполяції випадкових нестаціонарних сигналів (ВНС) на тлі стаціонарних та нестаціонарних завад. В той же
час саме ці задачі найбільш актуальні в
різноманітних галузях науки та техніки,
таких як контроль працездатності
комп’ютерних мереж, обробка звукових
сигналів на тлі завад, та багатьох інших.

Окремі результати по вирішенню
цих задач поки що не отримали практичного використання через свою складність.
Для вирішення цієї задачі було запропоновано методи експериментального
дослідження та оптимальної екстраполяції характеристик трафіку локальної
комп’ютерної мережі з застосуванням методів однопараметричної та двопараметричної оптимальної екстраполяції [1,2,4].
За допомогою методики статистичної обробки експериментів [5], та методу
статистичного імітаційного моделювання
(СІМ) [7] розроблено методику дослідження та оптимальної екстраполяції характеристик нестаціонарного трафіку
комп’ютерних мереж у реальному часі. За
допомогою експерименту показана ефективність розробленої методики дослідження характеристик нестаціонарного
трафіку на фоні завад у реальному часі.
Мета статті – подальше вдосконалення запропонованих способів екстраполяції
характеристик
трафіку
комп’ютерних мереж у реальному часі.
Постановка задачі
Для того, щоб виконати аналіз параметрів трафіку комп’ютерної мережі та
керувати ним, необхідно вміти екстраполювати задані параметри трафіку у реальному часі для інтервалу екстраполяції τ.
За цей інтервал часу τ необхідно визначити набір апріорних вірогідних параметрів
трафіку комп’ютерної мережі (КМ), дови-
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значити вірогідні параметри для точки
екстраполяції, виконати екстраполяцію
параметрів та виконати їх аналіз. За результатами аналізу екстрапольованих параметрів, не дочікуючись конфліктної ситуації, за допомогою спеціального програмного забезпечення сервера та набору
відповідного електронного обладнання
можливо здійснити перерозподіл трафіку
між робочими станціями чи інтерфейсами
КМ при його перевантаженні.
Одним з найважливіших елементів
процесу управління трафіком КМ є довизначення його вірогідних характеристик
для моменту екстраполяції τ та екстраполяція його параметрів.
В роботі пропонується спосіб довизначення наступних вірогідних характеристик трафіку для моменту екстраполяції: математичного сподівання mY3 та дисперсії DY3 , де Y3* екстрапольований параметр трафіку.
Нижче розглядається ідея способу
однопараметричної екстраполяції параметрів нестаціонарного трафіку КМ на фоні
завад [1], в основу якого поставлено задачу визначення оптимального вагового коефіцієнта αopt за критерієм мінімуму дисперсії minDε(α) похибки оптимального
прогнозованого (екстрапольованого) значення випадкового нестаціонарного процесу на фоні завад. Оцінку Y3* істинного
значення X3 в момент часу t3 розглядають
як лінійну комбінацію (функцію) попередніх значень, що спостерігають
Y3* = α1Y1 + α 2Y2 ,
(1)
при цьому вважають, що параметри α1 , α2
задовольняють
вимозі
нормування

α 1+α 2 = 1 , тоді α1 = α , α2 = 1 - α , а оцінка
Y3* = Y2 + α (Y1 − Y2 ) .
(2)
Цей спосіб отримав назву однопараметричного способу екстраполяції випадкових нестаціонарних процесів на тлі
завад. Його недоліком є те, що в деяких
випадках параметр α може бути
від’ємним, а це в свою чергу, може при-

вести до спотворення результатів екстраполяції.
Аналогом запропонованого способу
є спосіб двопараметричної оптимальної
екстраполяції випадкових нестаціонарних
сигналів на тлі завад [2],[4]. В основу
двопараметричного оптимального способу екстраполяції поставлено задачу визначення оптимальних вагових параметрів оптимізації α1opt, α2opt за критерієм мінімуму дисперсії похибки екстраполяції
Dε(α1, α2)min випадкового нестаціонарного
процесу (ВНП). При вирішенні цієї задачі
використовують такі ж позначення, що і
для методу однопараметричної оптимальної екстраполяції. Тоді оптимальне екстрапольоване значення ВНП Y3* прийматє
вигляд (1). Спосіб двопараметричної екстраполяції позбавлений недоліків однопараметричного способу і має дисперсію
похибки екстраполяції на порядок меншу.
Для обчислення параметрів обрано
спосіб експериментального дослідження
та екстраполяції характеристик трафіку
локальних комп’ютерних мереж [3,7]
який за допомогою сніфферу та методики
статистичної обробки результатів експериментів [5,7,8] дозволяє обчислювати
вірогідні характеристики трафіку та екстраполювати характеристики трафіку за
способом оптимальної двопараметричної
екстраполяції [2,4]. Недоліком цього способу є те, що для виконання екстраполяції
необхідно знати вірогідні характеристики
трафіку для двох точок часу, що спостерігаються, і для третьої точки екстраполяції.
В основу запропонованого способу
екстраполяції покладено вирішення задачі
розробки способу експериментального
дослідження та оптимальної екстраполяції характеристик трафіку локальних
комп’ютерних мереж з застосуванням
способу двопараметричної оптимальної
екстраполяції [2,4]. Спосіб двопараметричної оптимальної екстраполяції розроблено для прогнозування характеристик випадкових нестаціонарних процесів (ВНП)
на фоні випадкових завад при умові, що
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відома їх математична модель. Якщо невідома математична модель процессу
(трафіку), то використовувати двопараметричний метод екстраполяції неможливо.
Для того, щоб було можливо виконувати
екстраполяцію характеристик трафіку в
реальному часі необхідно розробити спосіб моніторингу та визначення його вірогідних характеристик для двох попередніх
точок t1 t2 і та прогнозування вірогідних
характеристик трафіку для точки прогнозу τ по вірогідним характеристикам двох
попередніх точок трафіку локальних
комп’ютерних мереж .
Для вирішення цієї задачі необхідно
мати сніффер, який би дозволив викону-
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вати моніторинг трафіку з інтервалом часу в 1 секунду. До набору апріорної вірогідної інформації відносять 10 триад точок трафіку Y1(n), Y2(n), Y3(n), на тій ділянці, де має місце збільшення швидкості
трафіку в Кбіт/с з параметром ΔT = 10 с;
τ = 5 с, де ΔT = t2 - t1, а τ - інтервал екстраполяції (Рис. 1). На Рис.1 наведені таблиця і графік характеристик трафіку локальної комп’ютерної мережі інституту
комп’ютерних інформаційних технологій
НАУ, що були отримані за допомогою
сніфера PRTG Networking Monitor. Далі
пропонується діяти відповідно до наступного способу.

Рис. 1. Таблиця і графік характеристик трафіку

1. При вимірюванні першої пари параметрів Y1, Y2 необхідно провести аналіз:
Y2 > Y1. Якщо Y2 ≤ Y1, то значення характеристик трафіку не збільшується і ці
значення не накопичують.
2. Після вимірювання перших 10
триад точок трафіку [7] при збільшенні
значень параметрів за методиками статистичної обробки результатів експериментів
[5], [7] обчислюють mY1, mY2, DY1, DY2,
σ2Y1, σ2Y2, KY(t1, t2), де mYi - математичне
сподівання; DYi - дисперсія; σ2Yi - середньоквадратичне відхилення; KY(t1, t2) - кореляційна функція для точок t1, t2 трафіку.
А далі, для того, щоб виконати екстраполяцію характеристик трафіку, необхідно
довизначити такі вірогідні параметри

трафіку, як: mY3, DY3, σ2Y3, KY(t1, t3),
KY(t2, t3) для точки відповідній моменту
екстраполяції τ = t3. В статті запропоновано спосіб визначення тільки значень
параметрів mY3 та DY3.
3. Для довизначення математичного
сподівання точки Y3 - mY3 пропонується
наступний спосіб, який і пояснюється на
Рис.2, на якому наведено залежності математичного сподівання від часу t. На інтервалі t2 - t1 = ΔT визначають швидкість
зміни математичного сподівання:

∂mY mY 2 − mY 1
≈
.
∂t
∆T

(3)
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Абсолютна похибка ΔmY3 = 5,55
Кбіт/с, вона мала, а відносна похибка дорівнює:
∆
δm ≈
= 0,058 * 100 = 5,8 %.
m3
Для визначення величини дисперсії
DY3 значення Y3 пропонується аналогічний спосіб, який ілюструється Рис.3, на
якому наведено залежність DY(n) від часу t.
На інтервалі ΔT визначають швидкість зміни дисперсії випадкової величини DY:
Рис. 2. Довизначення математичного сподівання

На другому кроці визначають, який
приріст отримало математичне сподівання за час t= τ:

m − mY 1
∂mY
τ ≈ Y2
τ.
∂t
∆T

(4)

∂DY DY 2 − DY 1
.
=
∂t
∆T

(6)

D − DY 1 .
∂DY
τ = Y2
τ
∂t
∆T

(7)

На другому кроці визначають, який
приріст отримує дисперсія за час t=τ:

На третьому кроці екстраполюють
величину DY3:

На третьому кроці екстраполюють
величину mY3:

mY 3 = mY 2 +

∂mY
τ,
∂t

(5)

(так можна робити тому, що значення характеристик трафіку збільшуються).
Приклад 1. Використовують вимірювання та обчислення, які виконані в
експерименті з [7]:
mY1 = 80,0 Кбіт/с ;
mY2 = 93,6 Кбіт/с ;
ΔT = 10 с ; τ = 5 с.

∂mY mY 2 − mY 1
≈
;
∂t
∆T

∂mY
= (93,6 - 80,0)/10 = 1,4 Кбіт/с.
∂t
mY3 = 93,6 + 1,4 * 5 = 100,65 Кбіт/с.
А в реальному експерименті [7] математичне сподівання точки Y3 дорівнює:
mY3 = 95,1 Кбіт/с.

Рис. 3. Довизначення дисперсії

∂DY
(8)
τ.
∂t
Приклад 2. Використовують вимірювання та обчислення, які виконані в
експерименті з [7]:
DY 3 = DY 2 +

DY1 = 1181,8 Кбіт2/с2;
DY2 = 873,5 Кбіт2/с2;
DY3 = 719,4 Кбіт2/с2;
ΔT = 10 с; τ = 5 с.
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∂DY DY 2 − DY 1
=
= (873,5 - 1181,8) /
∂t
∆T

/ 10 = -30,83 Кбіт2/с2.

DY3 = 873,5 - 154,15 = 719,4 Кбіт2/с2.
Відносна похибка для параметру Y3
буде δDY3 = 9,1 %.
Висновки
За результатами прикладів 1, 2 зроблено такі висновки:
1. Відносна похибка екстраполяції
математичного сподівання δ m 3 по двом
відомим для попередніх точок трафіку
mY1 , mY2 має незначну величину 5,8%, що
цілком прийнятно для практичного застосування.
2. Відносна похибка екстраполяції
дисперсії δDY3 по двом відомим значенням DY1, DY2 для попередніх точок трафіку має незначну величину 9,1% , що
теж цілком прийнятно для практичного
використання.
Наведені результати експерименту
наглядно ілюструють новизну, корисність
та високу ефективність запропонованого
способу екстраполяції. Крім того, запропонований метод має зручну для практичного використання форму.
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ПЕРЕВЕРНУТОГО МАЯТНИКА С ПОМОЩЬЮ
СИСТЕМЫ СРАВНЕНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩЕЙ ПЕРЕМЕННОЙ
Национальный авиационный университет
vladimir_antonov_50@mail.ru
Показано, что путем задания устойчивого уравнения для ведущей переменной, и последующего его обращения в тождество путем выбора управления на решениях исследуемой подлежащей стабилизации системы, достигается приемлемое инженерное решение
задачи стабилизации
Ключевые слова: задача о перевернутом маятнике, система сравнения, ведущая переменная

Введение
История задачи о перевернутом маятнике имеет «два начала», обозначенных
соответственно в работах [1,2] и [3,4]. В
первых двух работах А. Стефенсон показал, что малые принудительные быстрые
вибрирующие движения точки подвески
приводят к медленным колебаниям маятника. В работах П.Л. Капицы этот неожиданный механический эффект получил
объяснение, им был построен регулятор и
впечатляющая демонстрационная установка – перевернутый маятник, который
автор рекомендовал для лекционных демонстраций, что дополним пожеланием
демонстраций будущим абитуриентам.
Большинство последующих работ посвящены нахождению стабилизирующих регуляторов, в том числе и данная статья.
Используем модель перевернутого маятника и иллюстрации к ней из работы [5].
Рассмотрим перевернутый маятник,
изображенный на рис. 1. Ось маятника
монтируется на тележке, которая может
перемещаться в горизонтальном направлении. Тележка приводится в действие
мотором, который в момент времени t
прикладывает к тележке силу u(t).
Рассматривая отдельно маятник и
тележку (рис. 2), запишем уравнения их
движения. Поскольку тележка может двигаться только по горизонтальной плоскости, достаточно рассмотреть проекции
действующих на нее сил на ось x .

Рис. 1. Перевернутый маятник

M - масса тележки [кг];
m - масса маятника [кг];
b - коэффициент вязкого трения при
движении тележки [нс/м];
L - расстояние между осью маятника
и центром его масс [м];
u(t) – управляющая сила [н];
x(t) - координата тележки [м];
ϕ (t ) - угол отклонения маятника от
вертикали [рад].
Система описывается уравнениями:

[x(t ) − L ⋅ Sinϕ (t )] = H (t ) ,

(1)

d2
[L ⋅ Cosϕ (t )] = V (t ) − mg ,
2
dt

(2)

d 2ϕ (t )
= L ⋅ H (t )Cosϕ (t ) + L ⋅ V (t ) Sinϕ (t ) ,
2
dt

(3)

d

m

dt 2

m

J

2

M

d 2 x (t )
dx(t ) .
= u (t ) − H (t ) − b
2
dt
dt

(4)
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Рис. 2. Силы, действующие на перевернутый маятник

Здесь обозначены:
H(t) - горизонтальная сила реакции
на оси маятника [н],
V(t) - вертикальная сила реакции на
оси маятника [н],
g - ускорение свободного падения
2
[м/с ].
Вязкость трения, учитываемая коэффициентом b в уравнении (4), является
обстоятельством, упрощающим решение
задачи, поскольку в его отсутствие разгон

тележки в переходном процессе стабилизации вертикального положения маятника
до некоторой установившейся скорости
приводит в силу первого закона Ньютона
к ее неограниченному удалению от начального положения. Поэтому положим
b = 0 , чтобы трение не помогало нам решать задачу - останавливать тележку.
Выполним дифференцирование в (1)
и (2), и найдем силы H (t ) и V (t ) .

H (t ) = m( &x& + L( Sinϕϕ& 2 − Cosϕϕ&&)) ;
V (t ) = m( g − L(Cosϕϕ& 2 + Sinϕϕ&&)) .

(5)
(6)

Подставим (5) и (6) в (3) и (4).

Jϕ&& = Lm ( &x& + L ( Sinϕϕ& 2 − Cos ϕϕ&&))Cosϕ + Lm ( g − L (Cos ϕϕ& 2 + Sinϕϕ&&)) Sinϕ ;
(M + m) &x& = u (t ) − L( Sinϕϕ& 2 − Cosϕϕ&&) .
Подставим (8) в (7) и разрешим (7) относительно ϕ&& .

L
 1

Lm 
Cosϕ u(t ) −
Sinϕ Cosϕ ϕ& 2 + gSinϕ 
M +m
M +m
.
ϕ&& =
 1


J − L2 m  
− 1 Cos 2ϕ + Sin 2ϕ 
 M + m 


Назначим образцовое уравнение,
описывающее желаемое поведение угла
отклонения маятника.
ϕ&& + a1ϕ& + a2ϕ = 0 .
(10)
Уравнение (10) выполняет роль системы сравнения (образцового (эталонного, вспомогательного) уравнения), налагающей ограничения на поведение угла
ϕ - главной или ведущей переменной в
нашей задаче. Система (10) линейна, и ее
поведение определяется коэффициентами

(7)
(8)

(9)

a1 и a 2 , которые зададим из условия
апериодичности и скорости переходного
процесса, например чтобы собственные
числа (10) были действительными отрицательными (возможно кратными). Техника использования этого уравнения состоит в подстановке в него ϕ&& из (9), и нахождения из получившегося таким образом уравнения управляющего воздействия. Находим выражение для управления
– регулятор.

12
 L ϕ& 2


 1


Sin ϕCos ϕ + gSin ϕ 
− ( a1ϕ& + a 2ϕ ) J − L2 m  
− 1 Cos 2ϕ + Sin 2ϕ   + Lm 

 M + m


M +m
.
u (t ) =
LmCos ϕ

Проведем численное интегрирование уравнений ((7) или (9)) и (8), замкнутых регулятором (11), методом Эйлера с
шагом 0,001 с. при трех наборах значений
коэффициентов a1
и
a 2 : (1:

a1 = 1; a 2 = 0,25), (2: a1 = 2; a 2 = 1) и (3:
a1 = 4; a 2 = 4), которым соответствуют

собственные числа системы сравнения
(10): (1: p1 = -0,5;-0,5), (2: p1 = -1; p2 = -

1) и (3: p1 = -2; p2 = -2.). Начальное от-

(11)

клонение
зададим
ϕ (0) = 0,1 [рад].
J , M и m зададим равными единице.
На рис. 3 приведены графики изменения во времени t [с] углового отклонения ϕ [рад] и скорости его изменения ϕ&
[рад/с] для трех случаев значений коэффициентов вспомогательного уравнения
(10). На рис.4 - графики управляющей
силы u [н]. На рис.5 - графики линейного
отклонения тележки x [м], и скорости его
изменения x& [м/с].
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Рис.3. Графики изменения во времени t [с] углового отклонения ϕ [рад] (сплошные линии),
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Рис.5 Графики изменения во времени t [с] линейного отклонения тележки x [м]
(сплошные линии), и скорости его изменения x& [м/с] (пунктирные линии)

Из графиков видно, что отсутствие
мнимых составляющих в собственных
числах системы (10) приводит к монотонным апериодическим процессам, протекающим быстрее при их удалении от
мнимой оси. Увеличение быстродействия
сопровождается более резким импульсивным силовым воздействием, и уменьшением интеграла по времени от него – и
следующим уменьшением ухода тележки.
Направляющие рельсы для тележки
можно сделать образующими круг (в горизонтальной или вертикальной плоскости), тогда, согласно рис. 5, тележка не
будет уходить в бесконечность.
Если коэффициенты в (10) задать
соответствующими колебательным процессам, т.е. имеющими большие мнимые
составляющие, переходные процессы теряют монотонность, но существенно
уменьшается уход тележки, что связано с
переменностью знака силы и уменьшением интеграла от нее, и что подтверждают
численные эксперименты.
В случаях несущественности ухода
тележки (в связи с инженерным анализом
задачи) результат можно считать оконча-

тельным. Если же мы имеем дело с неустойчивым объектом, например вертолетом, зависающим при действии боковых
порывов ветра над палубой судна, одной
его угловой стабилизации оказывается не
достаточно. В этих случаях, когда у объекта «не должно быть траектории центра
масс», задание системы сравнения хотя и
усложняется, но не существенно. Препятствующим фактором в этом случае является неизбежно необходимое (да еще и
ускоренное) движение тележки, поскольку только через него осуществляется
связь между управлением и положением
маятника. Поэтому сверхзадача «полного
отсутствия траектории» не имеет решения. Но ситуация не безнадежна. Можно
попробовать заставить систему сравнения
частично справляться с уходом, при этом
делая малым (по сравнению с ее возможностями по быстродействию) ущерб угловому положению. Простой способ соответствующей модификации системы
(10) состоит во введении дополнительных
членов, содержащих уход и его скорость.
Зададим систему сравнения в виде:

ϕ&& + a1ϕ& + a2 (ϕ + k x x + k x& x& ) = 0 ; k x < 0 ; k x& < 0.

В этом случае значения дополнительных коэффициентов k x и k x& по мо-

(12)
дулю ограничены сверху и (в зависимости
от коэффициентов a1 и a 2 ) не должны
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препятствовать системе сравнения выполнять свои «прямые обязанности».
Зададим в (12) a1 =20; a 2 =100;

k x =-0,05; k x& =-0,05; ϕ (0) = 0,3 [рад], и

проведем моделирование, введя в управлении (11) в первом сомножителе в числителе добавку так, что он имеет вид
(a1ϕ& + a 2 (ϕ + k x x + k x& x& )) .
На рис. 6 представлены графики отклонения маятника ϕ [рад] и его скорости ϕ& [рад/с]. На рис. 7 представлен график управляющей силы u [н]. На рис. 8

представлены графики линейного отклонения тележки x [м] и его скорости x&
[м/с]. На рис. 9 представлен фазовый
портрет линейного отклонения x [м] и
его скорости x& [м/с]. На рис. 10 представлен фазовый портрет углового отклонения ϕ [рад] и его скорости ϕ& [рад/с].
На рис. 11 представлен увеличенный
фрагмент фазового портрета углового отклонения ϕ [рад] и его скорости ϕ&
[рад/с], содержащий петлю.
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Рис. 6. Графики изменения во времени
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Рис. 8. Графики изменения во времени t [с] линейного отклонения тележки x [м]
(сплошные линии), и скорости его изменения x& [м/с] (пунктирные линии)
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Рис. 9. Фазовый портрет ( x, x& )
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Рис. 10. Фазовый портрет ( ϕ , ϕ& )
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Рис.11. Фазовый портрет ( ϕ , ϕ& ) с увеличением – область петли

Из графиков и фазовых портретов
рис. 6–рис. 11 видно, что переходные
процессы по всем координатам несколько
утратили регулярность. В частности на
фазовом портрете рис. 10 и рис. 11 появилась петля, характеризующая локальную
невозможность удерживать под контролем противоборствующие тенденции. Новое дополнительное качество отсутствия
по окончании процессов линейного ухода
несколько ослабило свойство угловой стабилизации. Но этот «недостаток» подобен
неспособности и невозможности одной
фразой изложить две различные мысли, в

отличие от чего нам удалось одной системой сравнения обеспечить итоговую
совместность противодействующих в
системе факторов.
Рассмотрим поведение квадратичной формы координат. На рис.12 приведен график изменения во времени суммы
квадратов координат системы
V0 (t ) = ϕ 2 (t ) + ϕ& 2 (t ) + x 2 (t ) + x& 2 (t ) . (13)
На рис. 13 приведен портрет взаимного изменения суммы квадратов производных координат (вертикальная ось) и
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суммы квадратов координат системы (13)
(горизонтальная ось).
(14)
V1 (t ) = ϕ& 2 (t ) + ϕ&&2 (t ) + x& 2 (t ) + &x&2 (t )
На рис. 14 приведен портрет взаимного изменения суммы квадратов произ-
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водных координат (вертикальная ось) от
суммы квадратов координат:

V2 (t ) = ϕ& 2 (t ) + x& 2 (t )

(15)

V3 (t ) = ϕ 2 (t ) + x 2 (t )

(16)

(горизонтальная ось).
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Рис.12. Изменение во времени суммы квадратов координат системы

Рис. 13. Фазовый портрет (сумма квадратов координат V0 (t ) ) –
(сумма квадратов производных по времени от координат V1 (t ) ).
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Рис.14 Портрет взаимного изменения функций (15) и (16)

Из графика рис.12 и портретов
рис.13 и рис.14 видно, что в системе имеет место особый тип устойчивости, характеризуемый изменением текущего содер-

жания цели управления. На рис.15 приведен график изменения во времени функции V3 (t ) .
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Рис. 15. График изменения во времени функции V3 (t )

На первый взгляд ее поведение,
противоречащее требованию отрицательности производной по времени, указывает
на противоречие со вторым методом Ляпунова. Но на самом деле минимумы этой
функции не равны нулю, и поэтому можно подобрать некоторую функцию времени, произведение которой с V3 (t ) дает
функцию Ляпунова.

Дальнейшее возможное развитие
предлагаемого подхода к построению регуляторов состоит в совершенствовании
структуры системы сравнения. В качестве
возможных приведем примеры ее построения:

ϕ&& + a1ϕ& + a2ϕ 2 n +1 = 0

с нечетной
степенью при ведущей переменной;
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ϕ&& + a1ϕ& 2 p +1 + a2ϕ 2 n +1 = 0
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ϕ&& + a1ϕ& 2 p +1 + a2ϕ 2 n +1 + k x x + k x& x& = 0

Возможно построение системы
сравнения по типу (10) относительно нечетной степени ведущей переменной, например с использованием логарифмической функции:

ϕ&& + a1ϕ&

d
d 2 n +1
ϕ
+ a1 ϕ 2 n +1 + a 2ϕ 2n +1 = 0 ,
2
dt
dt

-

и по ее

производной;

- с дополнительным линейным членом;
2 p +1

+ a2ϕ

2 n +1

+ X QX = 0
T

2

- с дополнительным членом – комбинацией произведений координат в нечетной
степени.

d
d
2 n +1
a
ln(
ϕ
+
1
)
+
ln(ϕ 2 n +1 + 1) + a2 ln(ϕ 2 n +1 + 1) = 0 ;
1
2
dt
dt
или кратной (двух и более) логарифмической функции

d
d
ln(ln(ϕ 2 n +1 + 1) + 1) + a1 ln(ln(ϕ 2 n +1 + 1) + 1) + a2 ln(ln(ϕ 2 n +1 + 1) + 1) = 0 .
2
dt
dt
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RAID1-ПАМ’ЯТЬ ПІДВИЩЕНОЇ НАДІЙНОСТІ
З ЧАСОВОЮ НАДМІРНІСТЮ
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
kneu_gorodny@i.ua
Розглянута система RAID1 пам’яті з резервуванням запам’ятовуючих елементів накопичувача та з часовою надмірністю. Визначена ступінь підвищення надійності зберігання інформації в таких запам’ятовуючих пристроях
Ключові слова: RAID-пам’ять, запам’ятовуючий пристрій з часовою надмірністю, роздільне резервування комірок (кластерів) пам’яті, відносне підвищення ймовірності безвідмовної роботи

відмов окремих комірок (кластерів). Тому
для особливих застосувань часто використовуються системи RAID-пам’яті [1-2].
Прикладом подібного використання може
бути система RAID1, структурна схема
якої із загальним резервуванням, наприклад, з двома дублюючими один одного
накопичувачами (m=2), представлена на
рис. 1.

Вступ
В сучасних інформаційних системах
основним технічним засобом зберігання
інформації є запам’ятовуючий пристрій
типу вінчестер, ємність якого вже зараз в
умовах практичної експлуатації досягає
десятків, сотень і більш терабайтів. Наявність
великої
кількості
запам’ятовуючих елементів приводить до
П

ДА (АК)

ДА (АК)

Н

Н

РС

РС

АБО

СП

САП

Рис. 1. Структурна схема системи RAID1-пам’яті
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У такому запам'ятовуючому пристрої (ЗП) адреса потрібної комірки (кластера) поступає від процесора П на адресні кола (на дешифратори адреси ДА) дублюючих один одного накопичувачів Н.
Інформація, яка считується з однойменних комірок накопичувачів на відповідні
регістри слова РС, порівнюється схемою
порівняння СП. Якщо слова, які поступають в СП, є однаковими, то інформація з
одного з регістрів слова видається через
схеми АБО в процесор. Якщо ж слова не є
однаковими, то ЗП переходить у режим
аналізу пошкодження. В цьому режимі в
накопичувачі записується, а потім зчитується у схему аналізу пошкоджень САП
масив тестових слів. Схема аналізу пошкоджень на основі результатів порівняння зчитаних тестових слів з контрольною інформацією, що є у постійному ЗП
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САП, визначає, чи відбулася відмова комірки накопичувача чи відмова дешифратора адреси (адресні кола). У випадку
відмови комірки одного накопичувача використовується справна комірка іншого
накопичувача, а при відмові дешифратора
адреси (адресних кіл) відповідний накопичувач відключається. При відмові однойменних комірок обох накопичувачів
ЗП стає нероботоздатним.
Введення у такий відомий ЗП типу
RAID1 часової надмірності, яка реалізується записом – зчитуванням обернених
кодів помилкових слів, у поєднанні із незначними змінами структури ЗП, дозволяє
реалізувати роздільне резервування комірок [3]. Структурна схема такого ЗП, наприклад, з двома дублюючими один одного накопичувачами (m=2), представлена
на рис.2.
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ДРС

СП
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Рис.2. Структурна схема системи RAID1-пам’яті з часовою надмірністю

Такий ЗП працює аналогічно типовій RAID1-пам’яті доти, поки схема аналізу пошкоджень не визначить наявність

відмови в однойменних комірках накопичувачів. При цьому зміст РС накопичувачів переписується у відповідні додаткові
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регістри слова ДРС. А в ті ж комірки накопичувачів відбувається запис обернених кодів змісту регістрів РС з подальшим зчитуванням цих кодів на ті самі регістри. Коди з кожної пари регістрів РС та
ДРС подаються у відповідну схему порозрядної перевірки СПП. При незбіжності змісту однойменних розрядів регістрів
РС та ДРС відповідні схеми СПП видають в регістри РС сигнали, які дозволяють видачу через блок схем АБО в процесор зміст тільки цих розрядів. Видача
змісту розрядів регістрів РС відбувається
в оберненому коді, тобто в процесор поступає прямий код первинного змісту комірки накопичувачів. Видача змісту розрядів регістрів РС, зміст яких співпадає зі змістом однойменних розрядів регістрів ДРС, блокується. Таким чином замість змісту розрядів, які відмовили в комірці одного накопичувача, в процесор
подається зміст однойменних справних
розрядів відповідної комірки іншого накопичувача, тобто здійснюється роздільне
резервування комірок.
Розглянемо приклад - нехай у деяку
комірку (кластер) ЗП було записано слово
01001101, і при черговому читанні змісту
цієї комірки з відповідного накопичувача
на регістри РС видається 11001111 і
00001001 відповідно (підкреслені цифри
відповідають відмовленим розрядам комірок). Інформація, яка зчитується , поступає в схему СП і , враховуючи, що
умова порівняння не виконується, видача
слова в процесор не відбувається. Слова,
які знаходяться на регістрах РС, поступають в регістри ДРС, а в накопичувачі
записуються обернені коди змісту регістрів РС, які потім зчитуються на ті ж самі
регістри. В результаті відмов, які мають
місце в комірці накопичувачів на регістри
РС подаються відповідні коди 10110010
і 10110010. Одна схема СПП, порівнюючи коди на РС та ДРС – 10110010 і
11001111 , дозволяє видачу в оберненому
m−1

коді 1, 3, 4, 5, 6, 7 розрядів РС (видача
змісту 2 і 8-го розрядів блокується), тобто буде виданий код .10011.1 (розряди,
які блокуються відмічені крапками). Друга схема СПП, порівнюючи коди на РС і
ДРС – 10110010 і 00001001, дозволяє
видачу у оберненому коді 1, 2, 4, 5, 6, 8
розрядів РС (видача змісту 3, 7 розрядів
блокується), тобто буде виданий код
0.001.01 (розряди, які блокуються помічені крапками). Таким чином в процесор з
виходу схем «АБО» буде виданий правильний код 01001101.
Мета статті
Метою статті є оцінка підвищення
надійності зберігання інформації в такій
RAID1-пам’яті з роздільним резервуванням запам’ятовуючих елементів накопичувача. Для порівняння надійності відомих ЗП із загальним резервуванням комірок RAID1 та надмірних в часі ЗП із роздільним резервуванням комірок визначимо ймовірності безвідмовної роботи першого і другого ЗП (Pзп1 та Рзп11 ), які мають m дублюючих один одного накопичувачів по N комірок кожний п розрядності.
ЗП із загальним резервуванням комірок (ЗП1) безвідмовно працює, якщо:
− при m справних адресних ланцюгах (дешифраторах адреси) одночасно в
кожній з N груп по m дублюючих один
одного n – розрядних комірок справна, у
крайньому разі, одна з m комірок тощо;
− при 1 справному дешифраторі адреси та (m-1) відмовленим одночасно:
кожна з N n – розрядних комірок відповідного накопичувача справна;
− при цьому одночасно повинні бути справними схеми контрою (схема САП
і схеми СП).
Таким чином, ймовірність безвідмовної роботи RAID1 (ЗП із загальним
резервуванням комірок) дорівнює

Pзп1 = Pк1 ∑ Cmi Pеm−i (1 − Pе )i [1 − (1 − p n ) m−i ]N
i =0

(1)
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де р – ймовірність безвідмовної роботи
розряду (чарунки) комірки; Ре – ймовірність безвідмовної роботи адресного ланцюга (дешифратора адреси); Рк1 – ймовірність безвідмовної роботи схем контролю
ЗП 1.
Надмірний в часі ЗП із роздільним
резервуванням комірок (ЗП11) безвідмовно працює, якщо:
− при m справних дешифраторах
адреси одночасно в кожній з N груп по m
дублюючих один одного n - розрядних
комірок є справним хоча б один з m розрядів тощо;
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− при 1 справному дешифраторі адреси та (m-1) відмовленими одночасно:
− кожна з N n- розрядних комірок
відповідного накопичувача є справною;
− при цьому одночасно повинні бути справними схеми контролю (схеми
САП, схема СП, схеми СПП та регістри
ДРС).
Таким чином, ймовірність безвідмовної роботи надмірного у часі ЗП11 із роздільним резервуванням комірок дорівнює

m −1

Pзп11 = Pк11 ∑ Cmj Pеm − j (1 − Pе ) j [1 − (1 − p n ) m − j ]nN

(2)

j=0

де Рк11 – ймовірність безвідмовної роботи
схем контрою ЗП 11.

ξ ( p) =

PЗП 11
PЗП 1

Для ЗП, які представлені на рис.1 та 2
(m = 2), отримаємо, що підвищення ξ
ймовірності безвідмовної роботи дорівнює

(1 − Pе )
Pк11
Pе
=
×
(1 − Pе )
Pк1
(2 − p n ) N + 2
Pе
( 2 − p ) nN + 2

Якщо уявити, що Рк1 ≈ Рк11 і Pе ≈
0,99, тоді залежність ξ(р) для n = 8, 16,
32, 64 біт та N = 0,5К; 1К (К=1024) у логарифмічному масштабі lgξ(р) представлені на рис.3.
Як бачимо, зі зростанням n та N величина ξ суттєво зростає і при цьому
тим більше, чим менше p.
Висновки
Реалізація роздільного резервування
комірок ЗП шляхом введення часової
надмірності дозволяє значно підвищити
ймовірність безвідмовної роботи ЗП ці-

(3)

ною незначного ускладнення апаратури
та алгоритму функціонування контролера
RAID1 ЗП.
Відносне підвищення ймовірності
безвідмовної роботи ЗП зростає зі зменшенням надійності
запам’ятовуючих
елементів комірок та зі збільшенням ємності та розрядності комірок ЗП.
Може бути перспективним застосування часової надмірності також для
RAID0, RAID5, RAID6, RAID10, RAID50 та
RAID60.
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Рис. 3. Залежність ξ(р) для різних n та N

Такий RAID1 з часовою надмірністю, як і звичайний, повністю може бути реалізованим на програмних компонентах – драйверах ( наприклад, в модулях
ядра Linux або в ОС Windows
NT4/2000/2003, в ОС FreeBSD, ОС
OpenSolaris, ОС Solaris10), його впровадження досить дешево, але при цьому буде витрачатись частка потужності процесора на обслуговування RAID ЗП.
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Ефективне розподілення сервісів центру обробки даних, зменшення кількості простоїв і
непродуктивної роботи серверного обладнання можливо забезпечити використанням
системи віртуалізації VMware vSphere. Ця система дозволяє виконати автоматичне
відновлення працездатності сервісів у випадку апаратних або програмних збоїв серверів
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Вступ
Центр обробки даних підприємством – це апаратно-програмний комплекс,
що забезпечує максимально надійне, стійку до відмов систему зберігання та обробки даних і постійний доступ до них.
Центр обробки даних (ЦОД), є виділеною мережею, яка відособлена від локальних і глобальних мереж. Він зазвичай
служить для взаємодії між собою облаштувань зберігання даних, підключених до
одного або більше серверам. ЦОД часто
характеризується високими швидкостями
передачі даних між зовнішніми облаштуваннями зберігання і своєю високо масштабованою архітектурою. Також відмітною особливістю ЦОД є наявність спеціалізованого програмного забезпечення
для управління, контролю і налаштування.
Центр обробки даних підприємства
є цілісною організаційно-технічною інформаційною системою, що складається з
тісно інтегрованих програмних і апаратних компонентів, інженерних систем, а
також з організаційних процедур, засобів
управління ІТ-ресурсами і забезпечення
інформаційної безпеки.
Застосування центру обробки даних
для управлінням підприємством дозволяє
масштабувати
інформаційну
інфраструктуру у разі зростання і
розширення підприємства. Організація

мережевого
середовища ЦОД дає
можливість
гнучко,
ефективно
та
централізовано управляти обчислювальною мережею, яка відособлена від
локальних і глобальних мереж. Він
зазвичай служить для взаємодії між
собою облаштувань зберігання даних,
підключених до одного або більше
серверам.
ЦОД
характеризується
високими швидкостями передачі даних
між
зовнішніми
облаштуваннями
зберігання
і
своєю
високо
масштабованою архітектурою. Рішення
віртуалізації
дозволяють
зменшити
витрати підприємства на апаратне
забезпечення,
а
також
підвищать
доступність мережевих сервісів.
Використання системи віртуалізації
VMware vSphere дозволить ефективно
розподілити сервіси центру обробки
даних, зменшити кількість простоїв і
непродуктивної
роботи
серверного
обладнання [1-5, 8,9].
Застосування рішень віртуалізації в ЦОД
У
структурі
ЦОД
можна
віртуалізувати
серверний
сегмент
вцілому. Віртуалізація сервісів ЦОД
повинна відбуватися з урахуванням
відсутності втрат функціональних якостей
мережних сервісів. З урахуванням
попереднього планування віртуального
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середовища недоліки систем віртуалізації
можливо звести до мінімуму.
Застосування рішень віртуалізації
можливо при використанні гіпервізорів
(згідно з вимогами до сервісів). Подібні
рішення
віртуалізації
представлені
гіпервізором VMware ESXi, який має
високу
швидкодію
та
широкими
можливостями
конфігурування.
Важливою
вимогою
до
системи
віртуалізації є підтримка операційних
систем, які будуть використані для
виконання необхідних сервісів.
У процесі застосування рішень
віртуалізації забезпечується
надання
набору обчислювальних ресурсів або їх
логічного об'єднання, абстраговане від
апаратної реалізації, що й забезпечує при
цьому логічну ізоляцію обчислювальних
процесів,
виконуваних
на
одному
фізичному ресурсі.
Модель роботи гіпервізора при
застосуванні рішень віртуалізації, яка
пояснює загальний принцип віртуалізації,
надана на рис. 1.
Переваги застосування подібних
рішень віртуалізації дуже значні:
- підвищення відмовостійкості;
- можливість плавного оновлення та
нарощування апаратної платформи;

- збільшення
можливостей
масштабування інформаційної системи;
- ізоляція служб;
- можливість гнучкого розподілу
ресурсів між службами.
Використання системи віртуалізації
VMware vSphere дозволить ефективно
розподілити сервіси центру обробки
даних, зменшити кількість простоїв і
непродуктивної
роботи
серверного
обладнання. Так само за допомогою цієї
системи буде можливо автоматичне
відновлення працездатності сервісів у
випадку апаратних або програмних збоїв
серверів.
Для забезпечення цих можливостей
необхідно використовувати як мінімум
три
фізичні
сервери,
однаковість
мережного середовища в сегменті
віртуалізації і єдине сховище для
реалізації
концепції
кластера
віртуалізації. При цьому, у випадку
відмови одного сервера, потужності
серверів, що залишилися, повинне бути
достатньо для виконання всіх сервісів.
Важливо передбачити використання
рішень
віртуалізації
при
виборі
програмної та апаратній складової, а
також при проектуванні мережі ЦОД.

Рис. 1. Модель роботи гіпервізора

Програмна складова центру обробки
даних - комплекс керуючих, обробляючих
програм і систем моніторингу та обробки
журналів, які розподіляють обчислювальні ресурси між сервісами ЦОД, регулю-

ють і визначають роботу цих сервісів.
Вибір програмного середовища можна
розбити на складові:
- система віртуалізації;
- системи керування;
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- системи моніторингу;
- система збору та обробки журналів.
Також, важливо підкреслити, що
грамотна організація серверного сегмента
має на увазі підхід «один сервіс - один
сервер». Дана концепція дозволяє збільшити безпеку та керованість інформаційної системи. Реалізувати цей підхід дозволить застосування рішень віртуалізації. Ще одна вимога – це можливість
установки різних рівнів доступу для індивідуальних користувачів або груп користувачів, що вимагає відповідної підтримки з боку всіх систем.
Програмне середовище для
реалізації системи віртуалізації
Кількість систем повної віртуалізації промислового рівня відносно невелике, це VMware vSphere, Microsoft Hyper-V,
Citrix XenServer і RedHat RHEV.
Причини
вибору
рішення
VMware по віртуалізації
Запропоноване рішення по віртуалізації засноване на VMware vSphere – надійній і перевіреній платформі віртуалізації.
VMware vSphere – це комплексна
платформа віртуалізації серверів, що надає широкий вибір можливостей:
- підвищення коефіцієнта використання серверних ресурсів на 80%;
- скорочення капітальних і експлуатаційних витрат на 50%;
- коефіцієнт консолідації серверів
10:1 або вище.
Таким чином, система віртуалізації
VMware є підходящою для використання
в ЦОД. Апаратна підтримка віртуалізації
з боку обладнання, на яке буде встановлено гіпервізори, повинна бути передбачена при виборі апаратної складової.
Віртуальна машина (ВМ) – це програмний елемент під керуванням гіпервізора VMware vSphere (його звичайно називають VMkernel, «ядро ВМ»). Віртуальні машини – це базові обчислювальні
елементи віртуальної інфраструктури. Це
не фізичні системи, а програмні елементи,

27

що лежать в основі адаптивного ЦОД.
Уся інформація про конфігурацію та стан
віртуальної машини, а також усі її дані
інкапсульовані в наборі окремих файлів,
які розміщені у сховищі даних. Інкапсуляція забезпечує зручність переносу, резервного копіювання та клонування віртуальних машин.
Для виконання вимог по відмовоспроможності, балансуванню навантаження
та максимального ефективного використання ресурсів у системі віртуалізації
VMware vSphere є ряд систем і механізмів
керування, розподілу й балансування.
Віртуальний
центральний
процесор
Кожна віртуальна машина має принаймні один віртуальний центральний
процесор (ЦП), і їх число може бути збільшене до 64 при використанні технології
симетричної багатопроцесорної обробки
vSphere за назвою VMware Virtual SMP.
При включенні віртуального процесора
ядро VMkernel призначає йому доступний
контекст виконання апаратного рівня
(hardware
execution
context,
HЕСконтекст). Один HЕС-контекст дає процесору може обробляти один потік керування й, таким чином, відповідає одному ядру ЦП або одному гіперпотоку (якщо ЦП
підтримує технологію Hyper-Threading).
Багатоядрові ЦП і ЦП із підтримкою технології Hyper-Threading надають два й
більш HЕС-контекстів, на яких можуть
виконуватися віртуальні процесори.
Віртуальна пам'ять
При об'єднанні декількох віртуальних машин на одному фізичному сервері
можна більш ефективно використовувати
більші обсяги пам'яті даного фізичного
сервера, що в остаточному підсумку знижує капітальні й експлуатаційні витрати
на ЦОД. Платформа vSphere використовує кілька технологій для забезпечення
ефективного використан-ня ОЗП та високих коефіцієнтів консолідації, включаючи
прозоре спільне використання сторінок,
звільнення пам'яті гостьовий ОС і стис-
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нення умісту пам'яті. Загальна схема технології керування пам'яттю

з використанням платформи vSphere (в
VMware vSphere 5) надано на рис. 2.

Рис. 2. Загальна схема технології керування пам'яттю
з використанням платформи vSphere (в VMware vSphere 5)

vMotion
VMware vSphere vMotion забезпечує
перенос працюючих віртуальних машин з
одного фізичного сервера на інший без
простоїв, зберігаючи постійну доступність служб і повну цілісність транзакцій.
vMotion використовується для створення
динамічного автоматизованого самооптимізуючогося ЦОД.
Distributed Resources Scheduler
VMware vSphere Distributed Resource
Scheduler (DRS) здійснює постійний моніторинг використання ресурсів ЦП і пам'яті в кластері вузлів vSphere і виділяє доступні ресурси віртуальним машинам відповідно до потреб бізнесу.
У ході ініціалізації VMware vSphere
Storage DRS розміщає робочі навантаження в томах сховищ на основі даних

про доступність ресурсів. Крім того, це
рішення виконує постійне балансування
навантаження сховищ даних для виключення нестачі ємності сховищ і появи «вузьких місць» вводу-виводу.
Мережа
Платформа VMware vSphere надає
чотири види служб віртуалізації мережі
для вузлів VMware vSphere і віртуальних
машин. Ця платформа зв'язує віртуальні
машини один з одним у межах одного вузла, підключає віртуальні машини до фізичної мережі, а також підключає служби
VMKernel (такі як NFS, iSCSI і VMware
vSphere vMotion) до фізичної мережі. Крім
того, вона реалізує мережеві можливості
для інтерфейсу керування. Схема мережевих підключень та портів VMware vSphere
надана на рис. 3.
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Рис. 3. Схема мережевих підключень та портів VMware vSphere

Платформа vSphere складається із
двох логічних структурних блоків мережі:
віртуальних Ethernet-адаптерів і віртуальних комутаторів.
Віртуальні Ethernet-адаптери
Віртуальна машина може мати один
або декілька віртуальних Ethernetадаптерів, надаваних гостьовій ОС обладнанням віртуальної машини. Гостьова ОС
сприймає ці віртуальні адаптери як звичайні мережеві адаптери та використовує
для них стандартні драйвери. Є також декілька віртуальних Ethernet-адаптерів
особливого призначення, продуктивність
яких оптимізована для середовища віртуальних машин. Відповідні драйвери для
них поставляються в наборі VMvare Tools.
Віртуальні комутатори
Віртуальні комутатори забезпечують обмін даними між віртуальними ма-

шинами усередині одного вузла vSphere
за допомогою протоколів, використовуваних фізичними комутаторами. Віртуальні комутатори емулюють традиційні
фізичні мережеві комутатори Ethernet і
пересилають пакети на рівні каналу. На
одному вузлі vSphere може працювати
кілька віртуальних комутаторів, і кожний
з них буде надавати віртуальним машинам більш 1000 внутрішніх віртуальних
портів.
Платформа vSphere підтримує стандартний комутатор vSphere – віртуальний
комутатор на рівні вузла і єдиний розподілений комутатор VMware vSphere
Distributed Switch, який охоплює кілька
зв'язаних вузлів. Архітектура стандартного комутатору vSphere надана на рис. 4.
Архітектура мережі на стандартних комутаторах vSphere надана на рис. 5.
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Рис. 4. Архітектура стандартного комутатору vSphere

Рис. 5. Архітектура мережі на стандартних комутаторах vSphere

Керування
вводом-виводом
мережі
За допомогою компонента VMware
vSphere для керування вводом-виводом
мережі для кожної віртуальної машини
можна настроювати правила та політики,
що забезпечують пріоритетний доступ до
мережі для важливих додатків. Цей компонент здійснює постійний моніторинг
мережевого навантаження та у випадку
перевантаження динамічно виділяє доступні ресурси найбільш важливим додаткам, тим самим забезпечуючи необхідний рівень обслуговування [4,6-9].

Висновки
Використання системи віртуалізації
VMware vSphere дозволить ефективно
розподілити сервіси центру обробки
даних, зменшити кількість простоїв і
непродуктивної
роботи
серверного
обладнання. Так само за допомогою цієї
системи буде можливо автоматичне
відновлення працездатності сервісів у
випадку апаратних або програмних збоїв
серверів.
Пропонуєме рішення по віртуалізації засноване на VMware vSphere – надійній і перевіреній платформі віртуалізації.
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Таким чином, система віртуалізації
VMware є підходящою для використання
в ЦОД. Апаратна підтримка віртуалізації
з боку обладнання, на яке буде встановлено гіпервізори, повинна бути передбачена при виборі апаратної складової.
Платформа VMware vSphere надає
чотири види служб віртуалізації мережі
для вузлів VMware vSphere і віртуальних
машин. Ця платформа зв'язує віртуальні
машини один з одним у межах одного вузла, підключає віртуальні машини до фізичної мережі, а також підключає служби
VMKernel (такі як NFS, iSCSI і VMware
vSphere vMotion) до фізичної мережі. Крім
того, вона реалізує мережеві можливості
для інтерфейсу керування.
Віртуалізація
та
кластеризація
дозволяє
адаптувати
ЦОД
для
підприємств різного рівня та вирішення
завдань різного класу складності.
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Розглянуто актуальні питання аналізу та класифікації існуючих методологій та інформаційних систем моделювання та оцінки професійної діяльності людини
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Постановка проблеми
Історія систем моделювання та оцінки професійної діяльності (в закордонних держалах, як правило, використовують поняття аналіз роботи – job analysis)
починається з робіт відомого класика наукової організації праці Ф.Тейлора та
розробки «Керівництва для аналізу робіт»
[1] у 40-х роках минулого сторіччя міністерством праці США, яке діяло в державних установах більше ніж 50 років.
Оцінку професійної діяльності слід
розглядати не ізольовано, а в рамках технології продуктивності людини (human
performance technology – HPT), представленої роботами зарубіжних теоретиків з
наукової організації праці [2]. Розвиток
методології чітко співпадає зі світовими
фінансовими кризами та також нараховує
декілька етапів. Так в 1980-90-х роках
відбувся значний спад в розвитку та застосуванню методології в зв’язку з її
складністю на той час та відсутністю чітко сформованих методів і алгоритмів з
наукової точки зору. Але після низки
криз, які, як правило, призводили до переоцінки підходів та методів управління,
відбувався знову підойм, особливо на фоні розвитку інформаційних технологій та
чіткої наукової формалізації самої методології. Така ситуація з розвитком методології аналізу роботи та відповідних їй
інформаційних систем призвела до відсутності чітко структурованої класифікації
методологій та інформаційних систем моделювання та оцінки професійної діяльності людини, що суттєво ускладнює по-

дальший їх розвиток і можливості системної інтеграції з існуючими системами
управління підприємствами.
Аналіз досліджень і публікацій
На сьогодні існують два основних
типу схем аналітичної оцінки роботи –
бально-факторні схеми та аналітичне співставлення та неаналітичні методи
(рис. 1).
Бально-факторні схеми – аналітичний підхід, при якому оцінюються суми
балів для окремих факторів. Методика
передбачає декомпозицію роботи на фактори або ж ключові елементи, які представляють собою вимоги роботи до своїх
виконавців, необхідні компетенції та в
деяких випадках наслідки роботи. За допомогою цифрових шкал роботі нараховуються визначені бали по кожному фактору в залежності від того, в якій мірі він
представлений в роботі.
Аналітичне співставлення засноване
на аналізі деякої кількості певних факторів. В результаті отримуються профілі
ступенів та рівнів, які визначають характеристики робіт за кожним класом градуйованої структури по відношенні до цих
факторів.
Факторне порівняння передбачає
порівняння роботи фактор за фактором,
використовуючи шкалу грошової вартості, яка прямо пов’язана з розрядом роботи.
Серед неаналітичних методів оцінки
найбільш розповсюджений метод класифікації робіт, який полягає в порівнянні
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робіт з встановленими ступенями, які визначаються наприклад класифікаторами
професій та базуються на посадових (робочих) інструкціях.

Рис. 1. Класифікація методів оцінки робіт

Ранжирування робіт включає в себе
порівняння робіт одну з одною і визначення їх позиції в ієрархії в залежності від
того, як організація сприймає та оцінює ці
посади.
Парне порівняння – це статистична
техніка, яка передбачає порівняння робіт
попарно одну з другою та в кінцевому результаті ранжирування їх за допомогою
статистичних механізмів.
Найбільш широке розповсюдження
отримали схеми аналітичної обробки в
зв’язку з можливістю їх автоматизації. На
сьогодні найбільше розповсюдження
отримали методики: PAQ, CMQ, FJA, JEI,
FJAS, MOSAIC, OAI, WPS, CODAP,
PMPQ, Executive Checklist, 0*NET [3-5]. В
зазначених методиках ключовим є поняття фактору оцінки роботи, тобто характеристики або ключового елементу роботи,
які використовуються для аналізу і оцінки
роботи в аналітичній схемі оцінки. Ці фактори повинні ідентифікувати важливу
різницю між роботами, яка буде використана в основі ранжирування робіт. Факторі повинні забезпечити можливість їх використання для різноманітних робіт, тобто мати дещо універсальні характеристики, які притаманні будь-якій роботі в бі-
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льшій або меншій мірі та не призводити
до викривленню даних про роботу.
Мета роботи
Метою роботи є визначення основних загальних показників, які характеризують методології аналізу робіт і відповідні їм
інформаційні системи та
об’єднання зазначених систем в певні
класи за визначеною методикою класифікації.
Основна частина
Найбільш поширене визначення
оцінки роботи наведене в роботі[6]:
«Аналітична оцінка роботи – це процес
прийняття рішень про цінність та обсяг
роботи, які базуються на аналізі рівня
присутності різноманітних певних факторів або елементів в роботі, з метою оцінки
цінності самої роботи».
Кожна з розглянутих аналітичних
схем має свої особливості щодо набору
факторів, які використовуються для аналізу, але все ж можливо виділити основні
найбільш поширені: знання та навики;
комунікації та контакти; розумова діяльність та прийняття рішень; наслідки діяльності; управління людьми; свобода дій;
відповідальність за фінансовий результат.
Розглянемо більш детально одну з
методологій – PAQ (Position Analysis
Questionnaire) – опитувальник аналізу посад, розроблена І. Дж. Маккорміком.
Методологія заснована на методах, які
розглядають елементи виробничої поведінки в якості параметрів роботи. Методологія має декілька варіацій, але в основному зводиться до груп факторів, оцінка
елементів (аспектів) яких здійснюється за
спеціальними порядковими шкалами
(рис. 2)
На сьогоднішній день найбільше
поширення
отримали
два
типи
комп’ютеризованих інформаційних систем для реалізації аналітичних схем оцінки.
Перший тип схем реалізує внесення
даних про аналіз або безпосередньо в
комп’ютер, або конвертують в систему з
паперових
опитувальних
листів.
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Комп’ютеризовані програми використовують в своїй роботі заздалегідь визначені правила, які базуються на алгоритмах
оцінки, затверджені на підприємстві та
конвертують отримані дані у бали по кожній роботі.
До даного типу відноситься програмний продукт 0*NET, хоча дещо доопрацьований до варіанту інтерактивної системи [7].

гальних показників, які характеризують
методи за певними ознаками (табл. 1).
В табл. 1 використовувалися характеристики, розділені на чотири групи,
описані з використанням категоріальної
шкали:
1. Області знань, пов’язані з організацією праці.
2. Джерела та методи збору даних.
3. Типи даних, які аналізуються.
4. Аналіз ресурсів, необхідних для
аналізу даних.
В табл. 2 представлені характеристики методів, описані з використанням
порядкових шкал:
1. Якість та глибина розгляду даних.
2. Складність та необхідні для реалізації методу ресурси.
За допомогою кластерного аналізу,
був здійснений аналіз інформаційних систем аналізу робіт, що дозволило розбити
їх на дві групи. Аналіз здійснювався для
двох типів даних (табл. 1, 2) окремо
і представлений відповідно на рис. 3, 4.
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Рис. 3. Діаграма дерева аналізу (табл.1)
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Другий тип програм передбачає інтерактивний ввід даних фахівцем в предметній галузі та робітником (або групою
робітників), який безпосередньо відповідає за виконання роботи. До другого типу
програмного забезпечення відносяться
такі інформаційні системи як PAQ, CMQ,
FJA [8-10].
Використання комп’ютеризованих
програм дозволяє забезпечити високій
рівень послідовності обробки даних, широкі можливості баз даних та прискорити
процес оцінки. Однак існують також і негативні моменти, які в основному,
пов’язані з недостатньою прозорістю систем – оцінка відбувається за принципом
«чорного» ящика, що визиває певні труднощі в розумінні зв’язку між аналізом
(описом) та оцінкою.
Аналітичний огляд найбільш поширених інформаційних систем аналізу робіт засновувався на виділені найбільш за-
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Рис. 4. Діаграма дерева аналізу (табл.2)
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Табл. 1. Характеристики методів, описані з використанням категоріальної шкали
PAQ
CMQ FJA O*NET
Показники методів
Фізична (проф.) терапія
0
1
1
1
Гігієна та медицина праці
0
0
0
0
Виробнича та організаційна психологія
0
1
1
1
Професійна реабілітація
1
0
1
1
Управління трудовими ресурсами
1
1
1
0
Ергономіка праці
0
0
1
0
Аналіз документованих матеріалів
1
0
1
1
Спостереження за роботою
1
0
1
0
Опитування
1
1
0
1
Інтерв'ю
1
0
1
1
Робота з фокус групами
1
0
1
0
Оцінка фізичних вимог
1
1
1
1
Опис функцій, операцій, завдань
1
1
1
1
Інструменти, обладнання, допоміжний інвентар
1
1
1
1
Умови робочого середовища, зміст роботи
1
1
1
1
Вимоги до фізичного стану
1
1
1
1
Вимоги до пізнавальної здатності
1
1
1
1
Вимоги до рівня освіти, кваліфікації, досвіду
1
0
1
1
Персональні характеристики
0
0
1
1
Система оплати, режим роботи, особливі вимоги
1
0
0
0
Інструменти (модель) аналізу
1
1
1
1
Структуровані опитувальні листи
1
1
1
0
Програмне забезпечення
1
1
0
0
Доступ до робочих місць
1
0
1
0
Робота фокус-груп
1
0
1
0
Комп’ютерна техніка
1
1
0
1
Інтернет, web доступ
1
0
0
1
Інструменти для вимірювання
0
0
1
0
Пристрої для відео запису
0
0
1
0

Група
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Таблиця 2. Характеристики методів, описані з використанням порядкової шкали

Показники методів
Рівень деталізації даних про роботу
Рівень оцінки виконання роботи
Достовірність (точність) даних
Надійність даних
Стандартизація процедури обробки
Складність методів обробки даних
Відносний час, необхідний для реалізації
проекту
Відносна вартість реалізації проекту оцінки
Відносний час обробки даних
Відносна вартість обробки даних

Висновки
Виходячи із здійсненої класифікації,
методології та інформаційні системи умовно можна об’єднати в дві групи, які відображають їх близькість відповідно до

PAQ

CMQ

FJA

O*NE
T

Група

2
2
2
2
2
3
1

2
2
3
3
3
3
1

2
2
2
2
2
2
1

1
2
1
2
3
1
1

1
1
1
1
1
1
2

1
2
1

1
1
1

1
1
2

1
1
1

2
2
2

параметрів, якими вони характеризуються. Незважаючи на той факт, що метод
CMQ (Common Metric Questionnaire) був
розроблений на основі методу функціонального аналізу роботи (Function Job
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Analysis, FJA) та його парадигми «людина
– дані – предмети», вони потрапили в різні групи, що пов’язане з різною деталізацією факторів та моделей аналізу, які відбувалися паралельними шляхами.
Виходячи з мінімальних відстаней
(не менше 0,3) між методами, слід відмітити той факт, що методи об’єднані в зазначені групи все ж умовно, що говорить
про відсутність стандартизації даного типу методів і інформаційних систем реалізованих на їх основі. Тобто мова йде про
реалізацію доволі подібних методологій,
які відрізняються, як правило, деталізацією факторів робіт та особливостей моделей обробки інформації, які в них реалізовані. Оскілки є певна кількість факторів
і відповідно аспектів, які дозволяють
отримати до 90% інформації про роботу,
подальше їх збільшення призводить лише
до збільшення вартості процесів аналізу
без суттєвого збільшення валідності та
точності даних. Таким чином, отримані
дані щодо відсутності значимих відмінностей в реалізації методологій та інформаційних систем дають підстави для висновків про можливість та необхідність стандартизації структури факторів на мінімально необхідному рівні з метою подальшого використання розроблених моделей
в рамках систем управління підприємствами.
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Вступ
Оптимізація обслуговування трафіка
багатоканальною системою у припущені,
що усі канали системи мають ідентичні
характеристики і однакову пропускну
здатність, достатньо досліджена, має
практичне застосування.
Проте ці
припущення
для
гетерогенних
інфокомунікаційних
мереж,
що
складаються
з
неоднорідних
телекомунікаційних
і
комп’ютерних
мереж, не завжди відповідає дійсності.
Наприклад, в телекомунікаційних
мережах мобільного зв’язку застосовують
одночасно кабельні, оптоволоконні і
радіорелейні лінії зв’язку, вони мають
суттєво різні технічні характеристики.
Тому актуальною є задача визначення
реалізацій
оптимального
розподілу
пропускних
здатностей
систем
в
гетерогенних
інфокомунікаційних
мережах з урахуванням неоднорідності
систем, а також і обмежень, що мають
місце на практиці.
Мета
У зв’язку з цим метою дослідження
є обґрунтування і розробка математичних
стохастичних
моделей
глобальних
критеріїв оптимальності обслуговування
трафіку
гетерогенними
інфокомунікаційними мережами, що
включають
системи
з
різними
принципами
дії
та
технічними
характеристиками.
Постановка задачі
Постановка задачі статистичної

оптимізації обслуговування трафіку в
неоднорідних мережах є задачами
стохастичного
пошуку
реалізацій
оптимального розподілу пропускних
здатностей
систем
гетерогенних
інфокомунікаційних мереж з урахуванням
їх особливостей і реально існуючих
обмежень на умови розв’язання задач
оптимізації.
Для досягнення мети необхідно
виконати:
обґрунтування
стохастичних
критеріїв оптимальності і обмежень;
розроблення
математичних
моделей критеріїв оптимальності і
обмежень;
- розв’язання задач оптимізації
розподілу
реалізацій
пропускних
здатностей
систем
гетерогенних
інфокомунікаційних мереж;
- аналіз отриманих оптимальних
рішень і формулювання певних висновків
по результатам аналізу.
Основним методом розв’язання
задач
оптимізації
обрано
метод
невизначених множників Лагранжа. Як
відомо, цей метод дозволяє розв’язувати
нелінійні
задачі
математичного
програмування і враховувати обмеження
на
допустимі
значення
керованих
змінних. Суттєвою є та обставина, що
стохастичні нелінійні задачі оптимізації
не мають рішень у загальному вигляді.
Вони мають наближені рішення тільки
для реалізацій випадкових параметрів.
Для розв’язання задачі пошуку
оптимального
рішення
для
багатосистемної
гетерогенної
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інфокомунікаційних мереж зв’язку з
різними технічними характеристиками
систем виберемо стохастичні критерії
оптимальності у вигляді сепарабельної
адитивної функції вагових коефіцієнтів
q i , i = 1,..., N ,
визначальних параметрів
стану систем a i і bi , пропускних
здатностей систем
змінних:

C

D N ( q i, n i , N s , a i , b i , C i ) =
Ns

i =1

i

i

i

∑qD
i

i

)

інфокомунікаційній мережі, i = 1, Ns; Di
– локальний критерій оптимізації для i –
N
q
ої системи, i = D i Σ i = 1 D i - ваговий
коефіцієнт i-ої системи обслуговування.
В
обраній
моделі
критерію
оптимальності (1) вагові коефіцієнти
повинні відповідати двом основним
умовам: умові позитивності та умові
нормування
Як
показано
в
роботі
[1],
використання різних за змістом вагових
коефіцієнтів qi дозволяє враховувати
i

багато принципових відмінностей в
техніко-економічних
характеристиках
систем гетерогенних інфокомунікаційних
мереж або видів їх трафіку.
Очевидно, що для обмежень можна
виконувати класифікацію за певними
ознаками. Для цього зручно представити
обмеження в узагальненому вигляді:
=

N

∑

i=1

*

g i 2 = bi , i = 1, N ,

g iC i ,

.

N

∑

biC

i

≤ D

*
N

,

*

≥ N i ) a i c i−1 + P i ( n i < N i ) bi c i ,

N

≥ C N* ,

де C N – необхідне значення інтегральної
пропускної здатності мережі.
L2. Обмеження накладається на
загальну
щорічну
вартість
обслуговування систем мережі, тоді

i =1

=

i

i =1

(1)

Ns

де Ns – загальне число різнорідних систем
обслуговування трафіку в гетерогенній

C

N

∑C

як керованих

i

i =1

∑ q (P ( n

інфокомукаційної мережі

(2)

g i , i = 1, N ,
де
вагові
коефіцієнти
обираються в залежності від діючого
реально класу обмеження.
Розглянемо найбільш суттєві класи
обмежень (Limitations L1-L6):
L1. Всі коефіцієнти однакові
g i1 = 1, i = 1, N ,
тоді обмеження накладається на загальну
сумарну пропускну здатність усіх систем

де D N – допустима загальна щорічна
вартість обслуговування мережі.
L3. Обмеження враховує витрати,
що
обумовлені
відмовами
в
обслуговуванні пакетів даних в мережі,
тоді
N

∑g

g i 3 = qi1 , i = 1, N , i =1 i 3 = 1.
L4. Обмеження враховує витрати на
одиницю пропускної здатності системи,
тоді
g i 4 = qi 2 , i = 1, N ,
L5.
Обмеження
враховує
коефіцієнти
варіації
тривалості
обслуговування, тоді
g i 5 = qi 3 , i = 1, N ,
L6.
Обмеження
враховує
максимальні значення математичного
сподівання сумарних витрат, тоді
g i 6 = qi 4 , .
Як
і
класифікація
критеріїв,
класифікація обмежень також не є
вичерпною. Наприклад, обмеження може
враховувати пріоритети трафіку по
каналах, тоді

gi7 = qi 5 ,

i = 1, N ,

Крім того, може діяти не одне, а
декілька обмежень. Наприклад може бути
одночасно два обмеження: L1 і L2.
Основна
вимога для задач
оптимізації з обмеженнями: загальне
число
обмежень
не
повинно
дорівнюватися або бути більше числа
керованих змінних.
Загальна постановка прямої задачі
пошуку
оптимального
розподілу
реалізацій пропускних здатностей систем
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в
гетерогенній
інфокомунікаційній
мережі, має такий вигляд: необхідно
знайти оптимальний розподіл реалізацій
пропускних здатностей систем мережі
Ci

opt

= arg min D N (C i ),

i = 1 ,..., N ,

Ci

(3)

за умови, що виконується нерівність
C

=

N

N

∑

g iC

i

≥ G

i=1

C

*
N

,

(4)

де
– необхідне значення середньої
пропускної здатності систем мережі.
Для розв’язання цієї нелінійної
задачі оптимізації складається допоміжна
функція Лагранжа виду
N
N


L(ai , bi , Ci , λ ) = ∑ qi (ai C i−1 + bi C i ) + λ C N* − ∑ g i C i +ν 2 ,
i =1
i =1



де λ – допоміжний множник Лагранжа,
ν - допоміжна змінна, яка вводиться у
тому випадку, коли (4) задано у вигляді
нерівності.
Для
пошуку
оптимального
C i opt
розподілу реалізацій
, i = 1 ,..., N ,
пропускних
здатностей
складових
гетерогенної інфокомунікаційної мережі
розв’язується система нелінійних рівнянь
оптимізації
 ∂ L (a i , bi , C i , λ , q i , g i )
= 0 , i = 1,..., N ,

∂C i

 ∂L
= 0,

 ∂λ
 ∂L
 ∂ν = 0.


(5)

Оптимальний розподіл реалізацій
Ci opt

, що отримується з розв’язання
системи (5) забезпечує мінімальне
значення D min (C i opt ) при дотриманні
обмеження (5).
Допоміжний множник Лагранжа
λ=

∂Dmin (Ci opt )
∂C N*

показує, як змінюється приріст значення
D min ( C i

)

в залежності від приросту
значення
обмеження.
Приклад 1. Припустимо, що N = 2.
Виконаємо
пошук
оптимального
розподілу пропускних здатностей C 1 , C 2
двох різних систем мережі.
1. Допоміжна функція Лагранжа має
вигляд
opt

C

*
N

L (a1 , a 2 ; b1 , b2 ; C 1 , C 2 ; q1 , q 2 ; g 1 , g 2 ; λ ) =
=

2

∑ q (a C
i

i

−1
i

i =1


+ bi C i ) + λ  C 2* −


2

∑ g C −ν
i

2

i

i =1





(6)

2. Реалізація системи рівнянь
оптимізації (5) при N = 2 має вигляд
q 1 b1 −

*
N
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q 2b2 −

q1a1
− λg1 = 0,
C 12
q2a2
− λg
C 22

g 1C 1 + g 2 C 2 − ν

2

2

= 0,

(7)

= C 2* ,

2 λν = 0 .

Система оптимізації керованих
змінних є нелінійною алгебраїчною
системою, знайти точне аналітичне
рішення якої у загальному випадку
неможливо, необхідно застосовувати
наближені методи чисельного розв’язання
рівнянь оптимізації цієї системи для
реалізацій випадкових параметрів. Для
отримання
потрібної
точності
оптимальних оцінок рішення необхідно
вибирати певний обсяг вибірок.
Скористуємося методом Ньютона і
побудуємо
відповідну
ітераційну
процедуру
пошуку
оптимального
рішення. Припустимо, що обмеження має
вигляд рівняння, тоді останнє рівняння в
(7) відсутнє і систему рівнянь зручно
представити у такому вигляді
q1 a 1
= q 1 b1 − λ g 1 ,
C 12

q2a2
= q 2 b2 − λ g 2 ,
C 22

g 1C 1 + g 2 C 2 = C 2*

(8)

Для з’ясування логічного смислу
допоміжного множника Лагранжа λ ,
складемо перші два рівняння системи (8) і
визначимо значення λ через інші
керовані змінні, отримаємо
a q a q 
λ = q1b1 + q2b2 −  1 21 + 2 22  = b0 − b0 (С1, С2 ).
C2 
 C1

(9)

Аналізуючи співвідношення (9),
можна зробити висновок, що множник λ
представляє собою відхилення від
середнього значення b0 витрат b0 (С1 , С 2 ),
які мають місце при оптимальних
значеннях
пропускних
здатностей
каналів.
Для допоміжної функції Лагранжу
(6) цей результат можна узагальнити
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N

N

i =1

i =1

λN = ∑ qibi − ∑ qi


 q g b 
C1 opt ,1 = C * − g 2C 20 1 − 1 2 1 
 q2 g1 b2 


ai
= b0 N − b0 (C1 , C N )
Ci2

Допоміжний множник Лагранжа
коригує
мінімальні
значення
математичного сподівання сумарних
витрат на функціонування N – системної
інфокомунікаційної мережі в залежності
від параметрів bi , bi (Ci ), qi , g i , а також
керованих змінних C i , i = 1,..., N .
Приклад 2. Покажемо ітераційну
процедуру пошуку оптимального рішення
C i opt
, i = 1,2, для нелінійної системи
рівнянь оптимізації (7).
Алгоритм пошуку включає наступні
кроки:
1. Вводяться позначення
f i (C

)=

i opt

q ibi − λ g i

f

i

(C i ) =

q

ai
C i2

i

2. Нелінійна функція розкладається
в ряд Тейлора
df (C )
(C - C ),
f (C , C ) = f (C ) +
i

i

i

i0

i

i0

i0

dC i

i

i0

Знаходиться похідна функції
f

′
i

(C

i0

)=

− 2 q

i

a i
C i30

3. Визначається значення
ітерації
C i ,K +1 = C iK +

Ci

на

K +1

f i (C iK ) − f i (Ci opt )
q b − λg i 3
= CiK + i i
Ci ,K −1
− 2qi ai
f i′(CiK )

4. Початкове значення Ci 0 для Ci в
ітераційній процедурі зручно обирати як
Ci opt = ai bi

оптимальне значення
ої системи мережі, тоді
2 a1q1
f i ′(C 10 ) = −
3
C 10

= −2

для i –

q 1b1
.
a 1 b1

5. Перше значення оптимальної
пропускної здатності i − ої системи
Ci ,1 = Ci ,0 −

 1 λg1 
q1b1 − λg1 a1

≈ C10 1−
2q1b1
b1
 2 q1b1 

6. Визначимо λ
із першого
рівняння, отримаємо на першому кроці
ітераційної процедури
λ1 = 2

7.

C 1 − C 10 q 1
b1
C 10
C1

Остаточно


 q1 g 2 b1 C 20 

1 − g 2 1 −
 q2 g1 b2 C10 


8. Аналогічно, враховуючі третє
рівняння, отримаємо, що

C2

opt , 1

=

C * − g 1C 1 opt ,1
g2









 *

C −

1 

=


g2 

  C * − g C  1 − q 1 g 2 b1   


2
20 


q 2 g 1 b2   

 g1 

  1 − g  1 − q1 g 2 b1 C 20   


2

 
q 2 g 1 b2 C 10   



9. Для визначення λ1 використаємо
C1

,

. і отримаємо усі три необхідні
для організації ітераційної процедури.
opt , 1

Висновки
Основні результати дослідження.
1.
Обґрунтовані
критерії
оптимальності і обмеження в прямій
постановці задачі оптимізації розподілу
реалізацій пропускних здатностей систем
гетерогенних інфокомунікаційних мереж.
2. Розроблені математичні моделі
для критеріїв оптимальності і обмежень,
виконана класифікація обмежень задач
оптимізації за ознаками вибору значення
вагових коефіцієнтів.
3.
Визначено
логічний
зміст
значення
невизначеного
множника
Лагранжа. Наведені приклади, що
ілюструють особливості застосування
методу
Ньютона
для
отримання
реалізацій
оптимальних
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задач
оптимізації
з
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Запропоновано концептуальну модель для визначення факторів впливу на рівень прибутковості системи «Виробництво-Ринок-Експлуатація», що дозволило визначити стратегію і тактику функціонування такої системи, а також розробити оптимальний алгоритм планування ресурсів. Для визначення якісних та кількісних характеристик інформаційного технологічного процесу, встановлено чисельне значення критерію оптимізації,
що дозволило оцінити ефективність інформаційного технологічного процесу, як складової виробничих і експлуатаційних підприємств біомедикотехнічної галузі
Ключові слова: біомедикотехнічна галузь, експлуатація, біомедична апаратура, ресурсні
потоки, техніко-економічна оцінка, показник сталості

Вступ
Організація процесу експлуатації
біомедичної апаратури (БМА) направлена
на створення умов використання її за призначенням для отримання максимального
ефекту. Під «ефектом» в даному випадку
будемо розуміти високий рівень якості
надання медичних послуг широким верствам населення із мінімальним використання ресурсів в медичних лікувальнодіагностичних закладах, які можна класифікувати як експлуатаційні підприємства [1].
Організаційно-виробнича діяльність
установ як із виробництва, так і експлуатації БМА базується на таких принципах:
здійснюється розподіл сукупності ресурсів на виконання окремих виробничотехнологічних завдань, і здійснюються
координація та реалізація організаційногосподарчих заходів, які забезпечують
виконання поставлених виробничих задач. Процес структуризації як медичних
лікувально-діагностичних закладів, так і
виробничих підприємств характеризується об’єднанням сукупності технікоекономічних засобів, за допомогою яких
ресурси використовуються оптимальним
чином. Структура таких закладів повинна
бути побудована таким чином, щоб можна було б досягнути фундаментальної
відповідності між організаційними прин-

ципами і виробничою діяльністю підприємства.
Враховуючи існування природного
фактора дефіцитності ресурсів, особливу
увагу необхідно приділити аналізу результатів прибутковості. З цією метою в
статті запропоновано розглянути концептуальну модель, за допомогою якої визначаються фактори впливу на рівень
прибутковості системи «ВиробництвоРинок-Експлуатація». Такий підхід дозволяє визначити стратегію і тактику функціонування такої системи, а також розробити оптимальний алгоритм планування ресурсів.
Постановка задачі
Основу реалізації виробничої діяльності і виробничих і медичних лікувально-діагностичних закладів становить технологічний процес, який визначається, як
сукупність технологічних операцій, методів і процедур, спрямованих на перетворення ресурсів. Рівень прибутковості таких закладів знаходиться в прямому відношенні до рівня ефективності використання під час діяльності матеріальних,
інвестиційних, інформаційних, інтелектуальних і трудових ресурсів. Перетворення
зазначених ресурсів визначає структуру
виробничої технології, яка є основною
складовою закладів біомедикотехнічної
галузі в системі «Виробництво-Ринок-
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Експлуатація». Не менш важливою складовою в цій системі є інформаційна технологія, яка синтезує процеси перетворення інформаційних і інтелектуальних
ресурсів [2].
Враховуючи викладене, постає завдання побудови концептуальної моделі
формування ресурсних потоків в системі
«Виробництво-Ринок-Експлуатація»
та
визначення алгоритму планування ресур-

сних потоків у виробничих та медичних
лікувально-діагностичних закладах (експлуатаційних підприємствах).
Виклад основного матеріалу
Концептуальна модель формування
ресурсних потоків в системі «Виробництво-Ринок-Експлуатація» наведена на
рис.1.

Рис. 1. Концептуальна модель формування ресурсних потоків
в системі «Виробництво-Ринок-Експлуатація»

Рівень ефективності виробничих і
експлуатаційних установ біомедикотехнічної галузі залежить від результатів маркетингових досліджень як ринку продукції і споживачів, так і ринку самих ресурсів.
Концептуальна модель визначає основні тенденції у формуванні ресурсних
потоків і певну множину якісних характеристик процесу формування і використання ресурсів.
Відповідно до концептуальної моделі, процес формування ресурсних потоків
починається з ринку ресурсів. Незалежність потоків один від одного існує до
моменту використання їх на виробництві.
В процесі використання ресурсні потоки

стають взаємозалежними. Результатом
процесу перетворення ресурсів є готовий
продукт виробництва, призначений для
споживання на ринку продукції [3].
Для Уряду актуальним завданням є
розробка систем механізмів оптимального
використання ресурсів. Сукупність таких
механізмів складають вагому частину системи розподілу ресурсного потенціалу.
Тому, основними функціями системного
управління є оптимальне планування ресурсного потенціалу, а також оптимальне
оперативне і стратегічне управління ресурсними потоками. Якщо стратегічне
управління ресурсними потоками належить до компетенції Уряду, то оперативне управління припадає на керівництво
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конкретного
медичного
лікувальнодіагностичного закладу. Але саме ці обставини змушують знаходити компроміси
між Урядом і керівниками галузей економіки. Розв’язання поставлених завдань
зумовлюють необхідності побудови доктрини галузі. Виходячи із результатів аналізу концептуальної моделі, очевидно, що
для ефективного використання матеріальних, інвестиційних, трудових, інформаційних та інтелектуальних ресурсів організації необхідно мати в розпорядженні
результати досліджень виробничої діяльності медичних лікувально-діагностичних
закладів у вигляді:
–
результатів маркетингових досліджень;
–
результатів ретроспективного
аналізу виробничої діяльності;
–
оцінки результатів прибутковості медичних закладів;
–
програми введення-виведення
фінансових потоків;
–
програми планування ресурсів
для виробничої діяльності;
–
програма оптимального управління ресурсними потоками.
Для визначення напрямів раціонального використання матеріальних, інвестиційних і трудових ресурсів доцільно
здійснити класифікацію факторів ресурсозбереження [4]:
1.
Технічні:
- застосування технологій, які забезпечують мінімальні втрати матеріалів;
- застосування (оновлення) обладнання, яке потребує мінімальних витрат
матеріалів;
- покращення якості застосовуваних
ресурсів та створення матеріалів із раніше
заданими властивостями;
- вдосконалення технічної бази
транспортування та зберігання ресурсів;
- створення експериментальної бази
для моделювання витрат ресурсів.
2. Організаційні:
- вдосконалення організації обліку
отримання та використання ресурсів;
- скорочення циклу від отримання
до використання ресурсів;
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- підвищення якості ремонту технологічного обладнання;
- вдосконалення організації виробництва і праці з метою економії ресурсів;
- організація вторинного використання ресурсів;
- розроблення та впровадження організаційно-технічних заходів щодо економії ресурсів.
3. Соціально-економічні:
- аналіз дії закону масштабу, закону
економії часу;
- застосування наукових підходів
менеджменту до управління ресурсами;
- застосування методів функціонально-вартісного аналізу, прогнозування,
економіко-математичних методів;
здійснення
соціальнопсихологічних заходів щодо економії.
Ефективність діяльності медичних
лікувально-діагностичних закладів суттєвим чином залежить від значення якісних
та кількісних техніко-економічних параметрів, якими описується процес перетворення ресурсних потоків. Інформаційні технологічні процеси акумулюють інформацію щодо формування, перетворення та управління ресурсними потоками.
Для того, щоб визначити якісні і кількісні
характеристики інформаційного технологічного процесу, необхідно встановити
чисельне значення критерію оптимізації,
який дозволив би оцінити ефективність
інформаційного технологічного процесу.
З цією метою розглянемо рівняння, яке
характеризує сталість технологічного
процесу функціонування медичного лікувально-діагностичного закладу.
Сталість Z рекомендовано визначати
узагальнюючим показником, аналітичний
вираз якого може бути представлений [5]:
Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0X5,
де X1 – показник ефективності робочого
капіталу; X2 - показник ефективності накопиченого капіталу; X3 – рентабельність
виробництва; X4 – показник заборгованості; X5 – показник ефективності активів.
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X 1 = Ocp −

Okp
A

де Оср – оборотні кошти; А – загальні активи; Окр – короткострокові зобов’язання.
X2 =

K HAK
A

де Кнак – накопичений капітал; А – загальні активи.
X3 =

П бал
А

де Пбал – балансовий прибуток; А – загальні активи.
X4 =

K
Д

де К – капітал підприємства; Д – загальний борг підприємства.
X5 =

V
A

де V – загальний об’єм продажу; А – загальні активи.
Для прикладу, визначимо, що являє
собою показник X1.
X1 – показник ефективності робочого капіталу складається із оборотних коштів, короткострокових зобов’язань та
загальних активів підприємства. Оборотні
кошти – це сукупність оборотних фондів
та фондів обігу. Оскільки оборотні фонди
– це предмети праці, які беруть участь в
одному виробничому циклі, повністю переносять свою вартість на вартість готової продукції, змінюють свою натуральну
форму (наприклад, сировина). Фонди обігу – кошти підприємства, які не беруть
участь у виробничому циклі, але авансуються підприємством на створення оборотних фондів (матеріалів, сировини).
Аналітично оборотні кошти можна представити у вигляді: Оср =f (x1 ;x2/), якщо x1
+x2/ =α, то Оср =f/ (α),
Враховуючи вищесказане, x1 можна
класифікувати як показник, що характеризує кількісне значення матеріального
ресурсу. Показник x2/ також можна класифікувати як еквівалентне значення кі-

лькісному значенню додаткового матеріального ресурсу. Загалом, α – показник, що
характеризує матеріальний ресурс. Друга
складова показнику X1 - короткострокові
зобов’язання (Окр). Зобов’язання – це теперішня заборгованість підприємства, що
виникає внаслідок минулих подій, від погашення якої очікується вибуття ресурсів
із підприємства, котрі втілюють у собі
майбутні економічні вигоди.
Третя складова зазначеного показника – це загальні активи підприємства.
Актив – це ресурс, контрольований підприємством в результаті минулих подій,
від якого очікується надходження майбутніх економічних вигод до підприємства.
Активи можна класифікувати таким чином: нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного
року для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам; чисті активи – активи підприємства за вирахуванням його зобов’язань; оборотні активи – грошові кошти і їх еквіваленти.
Виходячи із визначення терміну
«актив», можна сказати, що загальні активи – це сукупність в певному співвідношенні матеріального, інвестиційного,
інтелектуального, інформаційного ресурсів. Для окремої організації частка активу
на придбання чи використання зазначених ресурсів може бути різною. Функціональна залежність загальних активів має
вигляд:
А= f (а1 ;а2 ;а3 ;а4 ).
Для того, щоб проаналізувати показник робочого капіталу (X1 ), необхідно
для даного показника сформувати банк
даних у вигляді табл. 1. (Т – період діяльності організації (місяць); П – параметр).
Такий банк даних забезпечує процес інформатизації перетворення ресурсних потоків виробничих та експлуатаційних підприємств біомедикотехнічної галузі.

Проблеми інформатизації та управління, 1(49)’2015
Табл. 1. Банк даних
Параметри
(П)

Період діяльності (Т, місяць)

1

2

3

… 11

12

α
а1
а2
а3
а4
А
Окр
Оср
X1
Заповнюючи табл. 1 відповідними
даними, можна зробити висновок щодо
рівня ефективності використання підприємством того чи іншого виду ресурсу.
Висновки.
1. За допомогою розробленої концептуальної моделі визначено фактори
впливу на рівень прибутковості системи
«Виробництво-Ринок-Експлуатація», що
дозволило визначити стратегію і тактику
функціонування такої системи, а також
розробити оптимальний алгоритм планування ресурсів.
2. Для визначення напрямів раціонального використання всіх видів ресурсів проаналізовано класифікацію факторів
ресурсозбереження на виробничих і експлуатаційних підприємствах біомедикотехнічної галузі.
3. Для визначення якісних та кількісних характеристик інформаційного технологічного процесу, встановлено чисельне значення критерію оптимізації, що
дозволило оцінити ефективність інформаційного технологічного процесу, як
складової виробничих і експлуатаційних
підприємств біомедикотехнічної галузі.
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Досліджено характер зв’язків в квазіієрархічних мережах соціального характеру. Запропоновано алгоритм ранжирування вузлів таких мереж, що базується на моди–фікації відомого алгоритму HITS. Показано, що модифікований метод надає у ряді випадків результати, що відповідають реальним соціальним відношенням, а показники авторства
вузлів – попередньо наданим їх соціальним ролям.
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Вступ
Під мережею соціального характеру
будемо розуміти мережу, вузлами якої є
соціальні а́ктори (social actors), а
зв’язками – контакти між ними, що супроводжуються обміном інформації. Будемо вважати мережу квазіієрархічною,
якщо вона у деякому сенсі близька до ієрархічної, тобто може бути отримана з
ієрархічної доповненням її деякою відносно невеликою кількістю зв’язків, що порушують ієрархічність [1, 2].
На практиці як квазіієрархічну мережу соціального характеру можна розглядати мережу, вузлами якої є співробітники організації, комерційної структури,
учасники злочинного угрупування тощо,
яким притаманна внутрішня ієрархія. Як
зв’язки можуть розглядатися контакти
соціальних акторів шляхом використання
електронної пошти, засобів мобільного
зв’язку, IP-телефонії, тощо.
Мета роботи
Метою даної роботи є опис і обґрунтування алгоритму ранжирування вузлів
квазіієрархічних мереж соціального характеру.
Під ранжируванням мережі соціального характеру будемо розуміти упорядкування соціальних акторів за деякою
ознакою, що дозволяє визначати лідируючих за цією ознакою акторів.

Таку мережу можливо представити
у вигляді графа, в якому позначками вузлів виступають певні маркери соціальних
акторів (скриньки електронної пошти,
абонентські телефонні номери, тощо), а
ребрами направлені зв’язки між ними
(рис. 1).

Рис. 1. Приклад мережі

Аналіз невеликих квазіієрархічних
мереж соціального характеру для визначення в них лідерів не представляє складності завдяки наочності їх представлення.
Якщо трактувати мережу, зображену на
рис. 1 як мережу зв’язків між керівництвом та підлеглими, то, враховуючи той
факт, що керівник частіше відправляє повідомлення своїм підлеглим (віддає доручення), чим навпаки, можна припустити,
що керівником у даному випадку буде
«Абонент1», оскільки він здійснює найбільшу кількість вихідних з’єднань з іншими абонентами.
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У той час, коли мова йде про більш
складні мережі, де кількість вузлів може
становити більше 1000 (великі організації
тощо), майже неможливо без спеціальних
алгоритмів робити припущення щодо соціальних акторів, які виконують роль керівників різного рангу (рис. 2).
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дорівнює сумі значень авторства вузлів,
на які він посилаються:
hub ( Ai ) = ∑ auth ( Aj ),
Ai → A j

а показник авторства auth ( Ai ) дорівнює сумі значень портальності вузлів,
які посилаються на нього:
auth ( Ai ) = ∑ hub ( Aj ),
A j → Ai

Рис. 2. Приклад складної квазіієрархічної мережі соціального характеру [3]

Виклад основних результатів
Ітеративний принцип ранжирування
вузлів у великих мережах соціального характеру можливо сформулювати наступним чином: «лідером у мережі є той, хто
віддає найбільшу кількість доручень тим,
хто, у свою чергу, теж віддають багато
(але менше за перших) доручень, і т.д. …»
Для математичної реалізації зазначеного принципу пропонується використати модифікацію алгоритму HITS (Hyperlink-Induced Topic Search), запропонованого Дж. Клейнбергом для пошуку
найбільш вагомих веб-сторінок відповідно запиту користувача на основі інформації, яка визначається множиною гіперпосилань [4, 5].
Згідно з алгоритмом HITS, для кожного вузла мережі розраховується два показника:
–
показник портальності (hub);
–
показник авторства (auth).
Показник портальності hub ( Ai ) вузла Ai мережі, що складається із n вузлів

Наведені формули задають швидко
збіжний ітеративний алгоритм розрахунку показників портальності та авторства
для всіх вузлів мережі.
Задача ранжирування квазіієрар–
хічних мереж соціального характеру має
деякі особливості, що унеможливлюють
пряме застосування алгоритму HITS.
Слід відмітити, що в мережах соціального характеру майже відсутні випадки виключно однонаправлених зв'язків
між вузлами. Навіть коли керівник віддає
доручення підлеглим, останні мають звітувати про виконання [6].
З іншого боку, якщо при розгляді
квазіієрархічних мереж спостерігається
чіткий (ще й вагомий) односторонній
зв’язок, то навіть не виникає питання відносно того, який з пари документів має
більший ранг.
У соціальних квазіієрархічних мережах розглядаються два загальних варіанта відносин для пари вузлів:
–
керівник-підлеглий;
–
вузли рівного рангу.
Вага того факту, що соціальний актор A є керівником соціального актора B
пропонується розглядати як сумарну вагу
факторів, що визначаються наступними
гіпотезами:
–
керівник частіше зв’язується із
підлеглим, тобто вага вихідного зв’язку
мережі від керівника має перевищувати
вагу вхідного зв’язку, що йде від підлеглого;
–
керівник зв’язується із підлеглим хаотично, тоді коли у нього виникає
потреба. Тобто нормо–вана дисперсія
розподілу інтервалів часу зв'язку у нап–
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рямку «керівник à підлеглий» приймає
відносно великі зна–чення;
–
підлеглий звітує перед керівником щодо виконання відпрацьованого
доручення з певною закономірною періодич–ністю. Розподіл інтервалів часу зв'я-

зку контактів «підлег–лий à керівник»
(звітування), які починаються з попереднього зв'язку «керівник à підлеглий»
(відпрацювання доручення) має рівномірний розподіл.

Рис. 3. Періодичність вхідних та вихідних контактів між керівником ( A )
та підлеглим ( B )

На рис. 3 зображений приклад часового розподілу контактів між керівним
вузлом ( A ) та підлеглим ( B ). Розподіл
часових інтервалів між дорученнями керівника до підлеглого (ТАА1 ... ТАА4) не
є сталим. Поміж тим, розподіл інтервалів
часу між дорученнями керівника та звітуваннями підлеглого (ТАВ1 ... ТАВ5) є
близьким до сталого. Дисперсія σ 2 для
інтервалів часу, що застосовується для
формальної оцінки у подібних випадках
розрахо–вується за формулою:
2
1 n
σ2 = ∑ (Ti − T ) ,
n i =1
де n – кількість інтервалів часу Ti , T –
середнє значення інтервалу часу.
Необхідно зазначити, що розглядається лише узагальнений та найбільш
розповсюджений шаблон контактів підлеглого та керівника. У реальній роботі цей
шаблон може бути доповнений у часткових випадках іншими специфічними характеристиками, які збільшать ефективність вагової оцінки контактів пари вузлів
[6].
Таким чином, у методі, що розглядається, після зваження ребер здійснюється безпосереднє ранжирування мережі,
виявляються вузли-лідери різного рангу.
На даному етапі слід врахувати другу ключову відмінність між мережею документів, з’єднаних між собою гіперпосиланнями та складними квазіієрархічни-

ми мережами соціального характеру, а
саме наявність в останніх кількісної характеристики (ваги) зв’язків, що необхідно
враховувати при ранжируванні.
Іноді трапляються випадки, коли керівник вищого рангу надає доручення
співробітнику значно меншого рівня ієрархії, тобто у відповідній мережі
з’являються неієрархічні зв’язки. Таких
випадків, як правило, не багато, тому мережу й розглядаємо як квазіієрархічну.
Поміж тим, використання методу HITS в
чистому вигляді для ранжирування вузлів
в таких мережах може не надати необхідного результату, оскільки навіть слабкий
та незначний зв'язок (якщо не враховувати його ваги) може сильно вплинути на
значення портальності та авторства вузлів
[7].
З метою адаптації методу для виконання поставленої задачі пропонується
при розрахунку кожного показника вузлів
мережі враховувати вагу ребер. При цьому, у зв’язку з тим, що нерівномірність
розподілу значень ваги, що може вплинути на достовірність результату, їх значення мають бути зменшені шляхом множення на деяку монотонно зростаючу функцію, менш круту за лінійну. В рамках
методу, що пропонується, як таку функцію обрано логарифм, що приводить до
модифікацій формул, на яких базується
алгоритм HITS:
hub ( Ai ) = ∑ auth ( Aj ) ⋅ log 2 Eij ,
Ai → A j
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auth ( Ai ) =
де Eij

(E )

Ai та

Aj

ji

∑

A j → Ai

hub ( Aj ) ⋅ log 2 E ji ,

– вага зв’язків між вузлами

(відповідно, між вузлами

Aj

та Ai ).
Для демонстрації різниці в використанні класичного та модифікованого алгоритмів розглянемо мережу з 19 вузлів,
між якими завідомо розподілені певні соціальні ролі (рис. 4). Вузли в мережі мають між собою двосторонні контакти з
визначеною вагою.
Для застосування алгоритмів слід
попередньо оцінити кожний зв'язок за викладеною методикою та залишити лише
ті, що відповідають відношенню «керівник à підлеглий».
На рис. 5 зображена однонаправлена
мережа з відкинутими зв'язками «підлеглий à керівник». Також, візуалізовано
ваги ребер (кількість доручень, які були
відпрацьовані керівниками своїм підлеглим за певний проміжок часу).
Далі, для відфільтрованої однонаправленої мережі були розраховані показники авторства для кожного соціального
актора із застосуванням класичного та
модифікованого алгоритмів Клейнберга.
Результати обчислень, відсортовані за
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значенням показників авторства, приведені в табл. 1.
У табл. 1 спостерігається значна
відмінність результатів ранжирування
між різними варіаціями алгоритму HITS.
Висновки
В роботі введено поняття та досліджено характер зв’язків в квазі–
ієрархічних мережах соціального характеру.

Рис. 4. Мережа контактів соціальних акторів
з двосторонніми зв'язками

Рис. 5. Мережа з відфільтрованими зв'язками

Запропоновано алгоритм ранжирування вузлів таких мереж, що базується
на модифікації відомого алгоритму HITS.
Показано, що модифікований метод
надає у ряді випадків результати, що від-

повідають реальним соціальним відношенням, а показники авторства вузлів –
попередньо наданим їм соціальним ролям.

50

№
1
2

Вузол
J
T

3

B

0,50811

4

H

0,48723

5

A

0,31251

6

S

0,29636

7

M

0,27271

8
9

W
P

0,26119
0,23921

Auth
1
0,51606

Список літератури
1. Przewozniczek M., Walkowiak K.
Quasi–hierarchical evolution algorithm for
flow assignment in survivable connection–
oriented networks // Int. J. Appl. Math.
Comput. Sci., 2006, – 16. – № 4. – P. 487–
502.
2. Ravasz E., Barabasi A.L. Hierarchical organization in complex networks //
Physical Review e-67, 2003. – P 026112 (17).
3. Langville A.M., Meyer C.D.
Google's PageRank and Beyond: The Science of Search Engine Rankings. – Princeton
NJ, USA: Princeton University Press, 2006.
– 224 р.
4. Kleinberg J. Authoritative sources
in a hyperlinked environment // Proceedings
of the ACM-SIAM Symposium on Discrete
Algorithms, Philadelphia, PA, 1998. – P.
668–677.
5. Ландэ Д.В., Снарский А.А., Безсуднов И.В. Интернетика: Навигация в

Модифікований HITS

Класичний HITS

Табл. 1. Результати ранжування вузлів в мережі за класичним та модифікованим алгоритмами
для вузлів з високим значенням показника авторства

№
1
2

Вузол
T
J

3

W

0,48652

4

B

0,48513

5

P

0,38136

6

S

0,3695

7

A

0,30829

8
9

C
M

0,28531
0,26766

Auth
1
0,49843

сложных сетях: модели и алгоритмы. –
M.: Либроком (Editorial URSS), 2009. –
264 с.
6. Liu Y.Y., Jean-Jacques Slotine J.J.,
Barabasi A.L. Control centrality and
hierarchical structure in complex networks //
PLOS ONE, 2012. – 7. – № 9. – P. – e44459
(1-7).
7. Bargh J.A., Chen M., Burrows L.
Automaticity of Social Behavior: Direct Effects of Trait Construct and Stereotype Activation on Action // Journal of Personality
and Social Psychology, 1996. – 71. – № 2. –
P. 230-244.

Статтю подано до редакції 15.03.2015

Проблеми інформатизації та управління, 1(49)’2015

51

УДК 621.311.1:656.71(045)
Лещинський О.Л., к.ф.-м.н.,
Бугайко Д.О., к.е.н.,
Соколова Н.П.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ЕКСПЕРТА ЯК
НЕЧІТКОГО РЕГУЛЯТОРА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОБСЯГОМ
СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ АЕРОПОРТАМИ
Національний авіаційний університет
natasokolova@bigmir.net
Пропонується використання методів теорії нечітких множин для формалізації підтримки прийняття управлінських рішень в організаційних системах на верхніх рівнях ієрархії. Авторами сформульовані вимоги до експерту з енергоменеджменту аеропорту як
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Постановка проблеми
У зв’язку зі збільшенням рівня складності управління сучасними складними
системами та інтеграцією цих систем виникає необхідність дослідження і вивчення нових класів об’єктів. Зокрема, при
формуванні керуючих дій в певних задачах виникає необхідність враховувати наявність людини, як активного ланцюга в
об’єкті управління. Особливої актуальності дослідження так званого «людського
фактору» набувають у авіаційній галузі.
Автори статті досліджують аспекти моделювання нечіткого регулятора системи
управління обсягом споживання електричної енергії аеропортами, з метою подальшого удосконалення енергетичної безпеки цивільної авіації.
Аналіз останніх досліджень
Класична теорія автоматичного
управління розглядає системи як об’єкт
управління з наступними характеристиками:
- детермінованість;
- лінійність;
- реалізованість;
- стаціонарність;
- відносна простота;
- зосередженість координат;
- достатня вивченість характеристик;

- можливість побудови регулярних
математичних моделей.
Для синтезу системи управління технічними об’єктами, класична теорія використовує структурне математичне моделювання і формалізовані методи, розроблені на основі теорії диференціальних
рівнянь і оптимального управління, операційного числення, гармонічного аналізу. У випадках, коли об’єкту управління
притаманні властивості:
- нелінійність;
- розподіленість координат;
- недетермінованість;
- нестаціонарність,
Використовуються методи і теоретичні засади, сформовані сучасною теорією управління:
- представлення простору станів;
- векторно-матричні обчислення;
- теорія оптимального управління і
систем.
Автори згодні з думкою, що для системи управління об’єктами з невизначеностями, які не можуть бути описаними
статистично, а також складними нелінійними дискретними технічними об’єктами,
як правило доволі успішно керує людинаоператор (експерт), або особа, яка приймає рішення застосовна ідея використання методів штучного інтелекту.
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Найрезультативніших успіхів при
синтезі управління подібними технічними
об’єктами досягли, зокрема, при використанні апарати нечіткої логіки та нечітких
множин. Специфіка даних досліджень
спонукала авторів зрозуміти, що в сучасній теорії управління в середині ХХ століття фактично був сформований окремий
клас об’єктів – організаційні системи, де
на сьогодні вивчені класифікація, принципи побудови, реконструкція і функціонування цих систем. Але, вказані системи,
характеризуючись складністю, активністю, відкритістю, самоорганізацією, нестаціонарністю, нелінійністю, багатомірністю тощо обумовили слабке використання
для їх моделювання на опису формалізованих регулярних методів синтезу управління. До сьогодні в більшості випадків
застосовуються евристичні способи. Наявність людини як в об’єкті, так і в системі управління, обумовили зростання ролі
«людського фактору» як при проектуванні організаційних систем, так і при формуванні специфічних у порівнянні з технічними системами керуючих впливів на
етапі функціонування. Не зважаючи на
спроби формалізації - на сьогодні переважає суб’єктивність в самому процесі
управління. На сучасному етапі дуже актуальною є необхідність застосування теорії нечітких множин для задач оцінки й
управління формуванням компетенцій [1]
та визначення комплексних функцій приналежності для оцінки компетенцій [2].
Стаття є логічним продовженням
низки публікацій авторів з питань моделювання процесів енергозбереження аеропортів [3,4]. В них, зокрема, вивчалось
питання коректності побудови моделі експерта, як регулятора в системі управління із зворотнім зв’язком. До числа підходів, орієнтованих на синтез нечітких регуляторів відносять наступні:
1. На основі знань, отриманих від
експертів.
2. Шляхом моделювання дій експерта в якості регулятора (на основі керуючих сигналів, які генеруються експертом).

3. На основі моделі об’єкта управління.
Модель об’єктів управління не є безумовно необхідним для синтезу нечітких
регуляторів. Вказане є суттєвою перевагою нечіткого підходу, оскільки проектування чітких систем управління з використанням простору станів або частотних
представлень ґрунтується на асимптотичних моделях об’єктів управління. З іншого боку знання про об’єкт управління є
суттєво корисним для випадку нечітких
регуляторів. З іншого боку знання про
об’єкт управління є суттєво корисним для
випадку нечітких регуляторів. Формально
методи 1), 2) не використовують моделей
об’єктів управління, оскільки вони ґрунтуються на компетенції експертів. Очевидним є той факт, що в «середині» експертного знання відносно властивостей
об’єкта управління і його динамічної поведінки, міститься інтуїтивна модель деякого виду для даного об’єкту.
Формулювання цілей статті
та постановка завдань
Існує багато випадків, коли математичні моделі об’єктів управління можна
замінити кваліфікаційною моделлю експерта. Отже, виходячи з вищезазначеного,
основними цілями статті є дослідження
регулятора системи управління обсягом
споживання електричної енергії аеропортами, де регулятором виступає суб’єкт
управління – експерт (група експертів).
Завданням статті є розробка математичної
моделі компетенції експерта.
Основний матеріал
В основі компетентістної парадигми
знаходиться поняття компетенції, як особистісної якості, яка включає наступні
компоненти:
1) знання;
2) досвід застосування знань;
3) емоційно - вольова регуляція реалізації відповідної компетенції;
4) ціннісно-змістовне відношення до
змісту компетенції;
5) мобілізаційна готовність реалізації відповідної компетенції.
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На сьогодні існує багато різних визначень компетенції. Термінологія ще не
встановлена, але зрозуміло, що поняття
компетенції значно ширше традиційної
тріади «знання – вміння - навички»
(ЗВН). Вказані міркування дозволяють
виділити чотири основні компоненти
(складові) компетенції – ЗВН (1), (2), що
вимірюється у вигляді оцінок і 3), 4), 5), і
особистісні, які проявляються в певних
прецедентах, і які вимірюються тільки в
них.
Оцінка рівнів ЗВН, як правило, зображується у вигляді середнього (середньозваженого) значення деякої величини,
складеної з набору оцінок складових, які
входять до неї. Оцінка рівнів ЗВН може
бути виконана засобами теорії нечітких
множин, зокрема використовуючи поняття нечіткої і лінгвістичної змінної. Перевага такого підходу, зокрема, полягає в
можливостях оперувати не тільки значеннями оцінок, але і їх степенями достовірності. В цьому випадку традиційна оцінка, з точки зору нечіткої ймовірнісної міри, може трактуватись як математичне
сподівання розподілу опуклої комбінації
нечітких множин отриманих в результаті
проведення відповідної оцінки ЗВН. Функція належності остаточного результату
змінюється не тільки у вимірному просторі, але і у часі.
На думку авторів можна погодитись
з гіпотезою про можливість представлених функцій належності, яка відповідає
деякому набору компетенцій певною хвилею, що розповсюджується у часі. В фізичних експериментах вимірювальним параметром хвилі є квадрат амплітуди коливань. В традиційній системі оцінювання вимірюємо квадрат модуля певної характеристики, або квадрат модуля функції, аналогічної хвильовій. Припускаючи,
що для такої функції притаманний принцип суперпозиції, її можна представити у
вигляді суми ортогональних функцій належності з кватерніонними коефіцієнтами, які можуть залежати від часу. За хвильовою функцією системи можна обчислити енергію системи та імпульс. Імпульс
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зв’язаний з «напрямом руху» системи,
тому відповідний «імпульс» можна
пов’язати з особистісними характеристиками експерта.
З теорії кватерніонів відомими є наступні факти. Нехай q – деякий кватерніон. Тоді
Q=q0+q1i+q2j+q3k=S(q)+V(q),
де S(q) і V(q) –скалярна і векторна частини кватерніона q – відповідно. Тоді в тривимірному
просторі
вектор
V(q)=q1i+q2j+q3k
має
довжину V (q ) = q12 + q22 + q32 . Якщо орт цього
вектора позначити літерою n, то
V ( q ) = V (q ) ⋅ n
Якщо перпендикулярну до цього
площину, що проходить через початок
координат позначити через α , то очевидно що завжди можна підібрати такий кут
ϕ , що
S(q)
q
cosϕ =
= 0
(S(q))2 + ( V (q) ) 2 q
sin ϕ =

V (q )
( S (q)) + ( V (q ) )
2

2

=

V (q )
,
q

де q = q02 + q12 + q22 + q32 ,
і тоді q = q ⋅ (cos ϕ + n ⋅ sin ϕ ).
Цей запис називають тригонометричною формою кватерніона q.
Вказане дозволяє прийняти припущення, що фазову частину кватерніонної
функції належності можна зв’язати з особистісними частинами компетенції. Вказане припущення дозволяє сконструювати
кватерніонну хвильову функцію. Нехай
експерту притаманна деяка функція, яка
описує його поведінку і яка є результатом
вимірювань в різних експериментах, наприклад при оцінці вмінь, яких вимагає
від енергоменеджерів Міжнародний стандарт ISO 50001 Системи енергетичного
менеджменту [5]:
- уміння планувати;
- уміння втілювати;
- вміння перевіряти;
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де r – деяка координата в просторі
t – час
Вимірювана функція в певному сенЕ – енергія
сі аналогічна хвильовій функції квантовоε - деяка константа
механічної частинки. Комплексозначна
к – характеристика зв’язана з імпуфункція для вільної квантово-механічної
льсом
досліджуваного об’єкта
частинки може відображатись [2] у виС – амплітуда
гляді
Енергія частинки пропорційна К2 .
ψ (r , t ) = C ⋅ e − i⋅(ε ⋅E⋅t −2⋅π ⋅k ⋅r )
Відомо, що
− i⋅(ε ⋅E⋅t − 2⋅π ⋅k ⋅r )
C ⋅e
= C ⋅ (cos(ε ⋅ E ⋅ t − 2 ⋅ π ⋅ k ⋅ r ) − i ⋅ sin( ε ⋅ E ⋅ t − 2 ⋅ π ⋅ k ⋅ r )
Узагальнюючи сказане до кватерні- механічної частинки матимемо:
онної функції для вільної квантовоψ (r , t ) = C ⋅ (cos(ε ⋅ E ⋅ t − 2 ⋅ π ⋅ k ⋅ r ) − n ⋅ sin(ε ⋅ E ⋅ t − 2 ⋅ π ⋅ k ⋅ r ))
(1)
- вміння діяти.

де n – орт, що задає вісь кватерніону.
Якщо частинка знаходиться у
зв’язному стані, то вид хвильової функції
залежить від потенціалу зв’язку заданого
оператором. Оператор «імпульсу» по кожній уявній одиниці, аналогічно квантово-механічній системі має вигляд:
i
∂
−
⋅ ;
2 ⋅ π ∂r
∂
j
−
⋅ ;
2 ⋅ π ∂r
∂
k
−
⋅ .
2 ⋅ π ∂r
Припущення, що результат застосування цих операторів до функції належності дозволить обчислити особистісні
характеристики компетенції не суперечить зробленим в даній статті узагальненням. Застосування аналогії з квантовомеханічною частинкою передбачає введення «міри інертності» експерта. Крім
того, діапазон вимірювання оцінок r обмежений. Ця обставина, в свою чергу, передбачає використання хвильових пучків
замість бігучих хвиль, але при великому
діапазоні оцінок хвиля (1) є задовільним
наближенням. В статті, заданому (1), середня координата і середній імпульс, який
дорівнює нулю, означають, що при відсутності оновлення, осучаснення компетенцій експерта оцінка залишається незмінною. Таким чином, зміна рівнів компетенцій експерта може бути описаною в термінах «потенціалів» і «сил», як функції
часу.

Таким чином, задачу моделювання і
прогнозування результатів роботи експерта, як регулятора системи управління
обсягом споживання електричної енергії
аеропортами можна розв’язувати засобами побудови кватерніонної хвильової функції, яка повинна характеризувати стан
суб’єкта дослідження. За властивостями
цієї функції можна визначити поточний
стан системи і гіпотетично описати її динаміку. Для побудови вказаної кватерніонної функції можна зробити певний ряд
припущень.
Припустимо, що функція належності, відповідна деякому набору компетенцій, може бути представлена деякою хвилею, яка розповсюджується в часі (коректність припущення випливає з концептуальності множини значень оцінок). Тоді
традиційна оцінка припускається аналогічною моделлю деякої характеристики
процесу або квадрату модуля функції,
аналогічної хвильовій. Побудувавши хвильову функцію системи можна обчислити
енергію системи і імпульс.
Одним з основних питань моделювання компетенцій на основі розглянутих
теоретичних засад є формування функції
належності (ФН). На думку авторів можна
скористатись для вирішення цього питання наступним підходом.
Задамо шкалу балів (наприклад, «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і набір оцінок «вміє планувати»,
«вміє втілювати», «вміє перевіряти»,
«вміє діяти». Для зручності можна взяти
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симетричну область визначення [-α;α], а
вигляд функції належності можна вибрати
куполоподібний.
Такими функціями можуть бути

µ ( x) = e −k ( x−a )
µ ( x) =
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2

1
,k >1
1 + k ⋅ ( x − a) 2

традиційні функції:

Рис. 1. Куполоподібні функції належності

Вказані функції крім куполоподібного графіка мають максимальне значення одиницю, при а=0 розташовані симетрично відносно точки r=0 і на границях
вказаного інтервалу можуть приймати

значення менше наперед заданого E(α).
Розглядаючи оцінку, яка виставляється як
математичне сподівання функції належності, можна знайти інтервал [-β; β], де
будуть розміщені всі оцінки.

Рис. 2. Функції належності на етапі дефаззифікації

Середня оцінка обчислюється як математичне сподівання r за функцією належності. На етапі дефаззифікації з хвильових функцій на основі певних процедур повинні бути отримані значення лінгвістичних змінних типу «експерт функціонує ефективно», «суб’єкт володіє зада-

ними компетенція ми в межах норми і позитивно налагоджений на подальше функціонування» тощо). Отримані висновки
дозволяють приймати управлінські рішення. В залежності від вибору процедур
дефазифікації можна підібрати «зручне»
аналітичне представлення функції належ-
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ності. Якщо обмежитись традиційними в
теорії нечітких множин представленнями,
про що йшлося раніше, на етапі дефазифікації можна буде отримати середню
оцінку як основний параметр для прийняття рішень. Для отримання більш детальної інформації про суб’єкт необхідно
використовувати «більш точні», більш
складні процедури дефазифікації.
Для переходу до кватерніонних функцій належності необхідно проводити
процедуру ортогоналізації базисного набору, наприклад, процедуру типу алгоритму Грамма-Шмідтта для комплексних
функцій належності. Як правило система
первинних оцінок базується на функціях
належностей заданих раніше, що вимагає
достатньо складного співвідношення но-

рмування за причини не ортогональності
базисних функцій. Це в свою чергу викликає суттєві складності в реалізації
умови повноти набору висловлювань в
математичній моделі набору можливих
оцінок. При використанні знакозмінних
ортонормованих базисних функцій, співвідношення нормування має вигляд:

∑c

2
j

=1

j

де j = 1,16 (4х4), Сj – амплітуда ймовірності спостерігати стан експерта з номером j .
Вид вказаних функцій належності
після нормалізації та ортогоналізації можна представити наступним чином:

Рис. 3. Функції належності після нормалізації та ортогоналізації

Автори згодні з відомою думкою що
неможливо отримати об’єктивну оцінку
компетенцій і навіть тільки знань прямим
безпосереднім вимірюванням. При непрямих методах постає задача встановлення відповідності рівня оцінюваних характеристик зафіксованим результатом.
Ортонормований базис дозволяє використовувати принцип суперпозиції.
Оскільки більша частина компонентів
ЗВН і компетенцій накладається одна на

одну, представлення стану експерта у вигляді суми станів, в яких він може знаходитись має безсумнівний практичний
зміст в сенсі аналогій квантовомеханічних хвильових функцій і можливих станів експерта.
Висновки
В статті пропонується використання
методів теорії нечітких множин для формалізації підтримки прийняття управлінських рішень в організаційних системах
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на верхніх рівнях ієрархії. Вказана формалізація в свою чергу заснована на формалізації знань з генерації керуючих
впливів при типових ситуаціях функціонування організаційних систем. Внаслідок чого характеристиками експерта, як
реалізатора функцій регулятора, стали
його компетенції.
Компетентісний підхід при моделюванні «експерта» як нечіткого регулятора
надає можливість оцінити властивості
адаптованості, толерантності до зміни
структури, рівень суб’єктивної оптимізації рішень, що приймаються, рівень здатності до обробки великого обсягу інформації, рівень надійності при втомленості
(в сукупності з спеціальними для цієї характеристиками методами) тощо.
Цей підхід пропонується застосовувати при підборі кадрів для служби енергетичного менеджменту та з метою оперативної оцінки їх діяльності. Отримані
результати можуть бути використані з метою розробки коригуючих дій щодо навчання персоналу, мотивації та заохочення його діяльності. Якісний рівень роботи
експертів є необхідним підґрунтям задля
впровадження системи управління ефективним споживанням електричної енергії
аеропортами.
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Апаратно-програмний комплекс центру обробки даних, призначений для застосування на
великих виробництвах, здатен задовольнити вимоги до надійності зберігання інформації
та швидкості обробки інформаційних потоків компанії. Даний комплекс є певним
центром обробки даних для ІТ-сервісів виробництва дозволяє масштабувати
інформаційну інфраструктуру у разі зростання і розширення виробництва
Ключові слова: центр обробки даних, інформаційна інфраструктура, мережеве середовище, кластер віртуалізації, мережа центру обробки даних, система зберігання даних

Вступ
Застосування центру обробки даних
(ЦОД) для управлінням виробництвом
дозволяє масштабувати інформаційну
інфраструктуру у разі зростання і
розширення виробництва. Організація
мережевого
середовища ЦОД дає
можливість
гнучко,
ефективно
та
централізовано управляти обчислювальною мережею, яка відособлена від
локальних і глобальних мереж. Він
зазвичай служить для взаємодії між
собою облаштувань зберігання даних,
підключених до одного або більше
серверам.
ЦОД
характеризується
високими швидкостями передачі даних
між
зовнішніми
облаштуваннями
зберігання
і
своєю
високо
масштабованою архітектурою. Рішення
віртуалізації
дозволяють
зменшити
витрати
виробництва
на
апаратне
забезпечення та електроенергію, а також
підвищать
доступність
мережевих
сервісів, що надаються.
Рішення,
що
забезпечують
відмовостійкість на різних рівнях ЦОД
значно збільшують надійність платформи.
При цьому надмірність, необхідна для
відмовостійкості,
використана
для
збільшення ефективного навантаження на
вузли центру обробки даних.

Підсистема доступу до зовнішніх
мереж забезпечує широкі можливості
управління маршрутизацією трафіку,
захищає внутрішні ресурси мережі від
мережевих загроз із зовнішніх мереж.
Мета створення високопродуктивного ЦОД – впровадження інформаційної
системи для здійснення можливості високопродуктивного функціонування необхідних мережних сервісів управління виробництвом, ефективної взаємодії внутрішніх інформаційних ресурсів виробництва [1-5].
Вимоги до центру обробки
даних виробництва
Загальні вимоги
Центр обробки даних повинен
надавати
можливості
ефективної
взаємодії мережних сервісів виробництва,
надати
можливість
гнучкого
масштабування інформаційної системи.
Повинна
бути
реалізована
відмовостійкість на рівні виходу з ладу
будь-якого вузла або каналу зв'язку
(згідно з Tier-II стандарту TIA-942),
реалізована відмовостійкість на рівні
виходу з ладу одного накопичувача даних
у будь-якому вузлі. Має бути надійна
дворівнева
система
резервного
копіювання даних виробництва, при
цьому ризики фатального результату
повинні бути мінімізовані. ЦОД повинен
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мати систему моніторингу серверного
обладнання і основних програмних
систем.
Усе обладнання повинне мати
можливість віддаленого управління і мати
можливість
горизонтального
та
вертикального масштабування.
Вимоги до мережного середовища
центру обробки даних
Можливість
сегментації
та
розширення
інформаційної
системи.
Збільшення
ступіню
ефективного
використання мережного обладнання.
У серверному сегменті крім самих
серверів допускається знаходження тільки
комп'ютерів операторів і обслуговуючого
персоналу інформаційної інфраструктури.
Вимоги до організації мережних
сервісів ЦОД
Забезпечення можливості роботи
наступних мережних сервісів:
- файлові сервіси для зберігання
інформаційних баз з можливістю доступу
з внутрішньої мережі компанії;
- служба каталогів для зберігання
облікових
даних
користувачів
і
централізованого керування пов'язаними
мережевими ресурсами;
- сервіси,
що
забезпечують
вирішення імен вузлів;
- сервіси,
що
забезпечують
контрольовану ізоляцію внутрішньої
мережі виробництва від зовнішньої
мережі (Інтернет);
- система
планування
ресурсів
виробництва (Enterprise Resource Planning
System, ERP-система) SAP;
- сервіси управління обладнанням;
- можливість
розширення
мережевих сервісів.
Потрібен розподіл сервісів, що
зменшує
кількість
простоїв
і
непродуктивної
роботи
серверного
обладнання.
Можливість
автоматичного
відновлення працездатності сервісів у
випадку апаратних або програмних збоїв
серверів.
Мінімізація витрат на придбання
операційних систем для сервісів.
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Згідно цих вимог центр обробки
даних повинен надавати можливості
роботи наступних сервісів:
- файлові сервіси для зберігання
інформаційних баз із можливостями
доступу із внутрішньої мережі компанії;
- служба каталогів для зберігання
облікових
даних
користувачів
і
централізованого керування пов'язаними
мережевими ресурсами;
- сервіс
для
автоматичного
присвоєння мережевих адрес робочім
станціям;
- сервіси,
що
забезпечують
розв'язання імен вузлів;
- сервіси,
що
забезпечують
контрольовану ізоляцію внутрішньої
мережі виробництва від зовнішньої
мережі (інтернет);
- інші сервіси.
Сервіси для резервного копіювання
можуть бути представлені як простими
автоматизованими скриптами копіювання
інформаційних баз в окреме сховище, так
і складними системами, що передбачають
використання різних методів створення
резервних копій, схем і розкладів. Ці
сервіси будуть плануватися виходячи з
конфігурації програмного середовища та
апаратній складової ЦОД.
Для
того
щоб
забезпечити
можливість автоматичного відновлення
працездатності цих сервісів у випадку
апаратних або
програмних збоїв
повинна бути надмірність серверного
обладнання.
Вимоги до організації підсистеми
ЦОД для доступу до зовнішніх мереж
Підсистема доступу до зовнішнніх
мереж
має
розташовуватися
на
ізольованому фізичному вузлі. При
цьому доступ у мережу Інтернет має
надаватися для будь-якого сегмента
мережі. Внутрішня структура мережі
виробництва має бути схована для
зовнішніх мереж. Забезпечення захисту
локальної мережі виробництва від
зовнішніх мережевих погроз. Шлюз до
зовнішніх мереж має бути дубльованим.
Канали зв’язку мають бути дубльовані
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(два провайдери). Високий рівень
надійності мережевого обладнання.
Застосування рішень віртуалізації для збільшення ефективність використання серверного
обладнання
Кластер віртуалізації – це множина
систем віртуалізації, що мають загальну
систему керування. Архітектуру кластеру віртуалізації зображено на рис.1.

Для
реалізації
можливості
створення
кластера
має
бути
використано як мінімум два фізичні
сервери,
що
мають
відповідну
продуктивність і можливості для
забезпечення роботи всіх сервісів на
одному з них, у випадку апаратного або
програмного збою іншого сервера.
Вибір апаратній складовій для
фізичних серверів випливає з рішень
віртуалізації.

Рис. 1. Кластер віртуалізації
Система зберігання даних
Єдине сховище повинне надавати
серверам можливості для спільного
доступу до інформаціїю Має бути
використана надійна та гнучка система,
що підтримує можливості створення
відмовостійкого
масиву
дискових
накопичувачів
з
можливостями
масштабування та розширення.
Додаткові вимоги на основне
сховище
даних
накладає
система
віртуалізації:

- має надаватися одночасний доступ
до ресурсу основного сховища для всіх
серверів;
- висока
швидкодія
основного
сховища для ефективної взаємодії
сервісів;
- відмовостійкість на рівні виходу з
ладу будь-якого накопичувача в масиві.
Ці вимоги виключають можливість
використання DAS-сховищ, які можуть
працювати з інтерфейсом контролера
дисків
напряму (SAS-контролер
із
зовнішнім інтерфейсом), тому що такий
тип підключення передбачає тільки
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монопольний доступ до логічного тому.
Рішення застосування високошвидкісної
шини Infiny Band вимагають досить
дорогого та специфічного обладнання.
Найбільш підходящим рішенням для
організації необхідного сховища буде
використання SAN (Storage Area Network,
мережа зберігання даних), що забезпечить
високу швидкодію
та
можливості
масштабування системи зберігання даних.
Подібні можливості накладаються
на сховище для резервного копіювання з
деякими доповненнями:
- сховище повинне бути надійним,
при
необхідності
повинен
забезпечуватися швидкий доступ до
резервних копій;
- сховище
повинне
бути
відмовостійке;
- вимоги
до
накопичувачів,
застосованих у системі для зберігання
резервних копій наступні: великий об'єм,
але помірна швидкодія (допускається
менша швидкодія, чим підсистема
накопичувачів основного сховища).
Таким
чином,
для
сховища
резервних копій також підходить SANсховище, але з меншими вимогами до
швидкодії.
Для усунення недостачі смуги
пропуску у мережевому середовищі
передачі
даних
повинна
використовуватися швидкість передачі
даних не менш ніж 10GbE.
Відмовостійкість
на
рівні
накопичувачів потрібно створити як на
рівні підсистеми окремих серверів, так і
на рівні систем зберігання даних. Для
цього будуть використані RAID-масиви.
Для сховища резервних копій, згідно
вимог, потрібно забезпечити аналогічну
надійність зберігання даних.
Можливості
створення
перерахованих вище масивів повинні
бути передбачені при виборі апаратного
забезпечення SAN.
Рівнева

структура

мережі

ЦОД
Мережа ЦОД поділяється на три
рівня ієрархії – рівень доступу, рівень
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розподілу та рівень ядра. Функціонально
данні рівні присутні завжди, однак
фізично інколи рівень ядра та рівень
розподілу можуть бути об’єднані.
Рівень
ядра
–
забезпечує
функціонування усіх основних сервісів
корпоративної мережі, крім того на
даному
рівні
відбувається
мультиплексація потоків та доступ до
зовнішніх мереж.
Рівень розподілу – це розподільча
мережа, яка забезпечує концентрацію
абонентського
навантаження
від
декількох різних робочих груп (які
розташовані на різних поверхах) у єдиний
потік. Також даний рівень забезпечує
трансляцію запитів користувачів до рівня
ядра.
Рівень
доступу –
забезпечує
організацію
доступу
абонентів
до
ресурсів мережі, зазвичай являє собою
кабельну лінію яка з’єднує устаткування
абонента з комутатором доступу.
Згідно розглянутих рівнів ієрархії та
особливостей функціонування ЦОД для
управління підприємством пропонується
структура мережі, яка надана на рис. 2.
Підсистеми доступу до зовнішніх мереж
Підсистема доступу до зовнішніх
мереж
повинна
забезпечити
контрольований доступ як локальної
мережі в мережу інтернет, так і
користувачів інтернет до відібраних
ресурсів центру обробки даних.
Функціонально підсистема доступу
до зовнішніх мереж буде шлюзом в
інтернет з функціями міжмережевого
екрана.
Підсистема повинна забезпечувати
гнучку фільтрацію трафіка, захист
локальної
мережі
від
зовнішніх
мережевих загроз, можливості для
керування перенапрямком трафіка у
випадку росту виробництва та збільшення
кількості зовнішніх мережевих сервісів.
Так само система повинна надавати
можливості настроювання маршрутизації.
Для рішення цих завдань повинне бути
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реалізоване гнучке та зручне керування

шлюзом і міжмережевим екраном.

Рис. 2. Рівнева структура мережі ЦОД для управління підприємством

Доступ у зовнішню мережу повинен
надаватися будь-якому сегменту мережі.
Для захисту від погроз із зовнішньої
мережі
повинна
бути
можливість
керування трафіком (блокування, правила
трансляції та перенапрямку, керування
маршрутизацією).
Для реалізації цього функціонала
можна використовувати апаратні засоби
(наприклад, Cisco ASA).
Для забезпечення відмовостійкості
підключення на рівні каналів зв'язку
можна додати nf та сконфігурувати
додатковий
фізичний
мережевий
інтерфейс.
Мережні інтерфейси повинні мати
різні канали підключень до зовнішньої
мережі (наприклад, використання двох
різних
провайдерів
для
кожного
підключення).
Мережа ЦОД
Взаємодія вузлів у центрі обробки
даних відбувається через локальну
мережу.
Планування
мережевої

архітектури, сегментації та мережевої
взаємодії вузлів у мережі є важливою
ланкою в процесі проектування ЦОД.
Мережева архітектура визначає
топологію та метод доступу до
середовища передачі даних, кабельну
систему, швидкість передачі даних.
Для
створення
мережі
ЦОД
потрібно використовувати технологію
"Ethernet". Ethernet - у цей час найбільш
популярна у світі технологія для передачі
даних.
Для організації мережі необхідно
так само вибрати топологію локальної
мережі. На рівні загальної логічної
взаємодії вузлів усередині ЦОД, з
урахуванням вузла маршрутизації, який
необхідний для поділу мережі на
сегменти, топологія буде гібридною
(деревоподібною).
Вершиною дерева буде серверний
сегмент центру обробки даних, гілки
будуть представляти лінії зв'язку до
комутаційного вузла. На рівні одного
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комутаційного вузла логічна організація
буде подібна зіркоподібної топології.
Розглянемо сегментацію мережі та її
розбиття
на
підмережі.
Розподіл
виконаємо на рівні організаційного
призначення вузлів, а саме сегментування
мережі по категоріях сервісів.
Виходячи з наведених умов, у
мережеве середовище треба додати ще
один рівень сегментації, заснований на
технології VLAN (Virtual Local Area
Network,
віртуальна
локальна
комп'ютерна мережа).
VLAN являє собою групу портів із
загальним
набором
вимог,
які
взаємодіють так, ніби вони були
підключені до одного широкомовного
домену, незалежно від їхнього фізичного
місцезнаходження. VLAN має ті ж
властивості, що й фізична локальна
мережа, але дозволяє кінцевим вузлам
групуватися разом, навіть якщо вони не
перебувають
в
одному фізичному
сегменті.
Для сегментації мережі виробництва
слід виділити кожній групі сервісів свою
підмережу, а кожній підмережі присвоїти
свій ідентифікатор VLAN.
Ідентифікатор VLAN повинен бути
привласнений
кожному мережевому
сегменту.
Для того щоб підмережі могли
взаємодіяти
між
собою необхідно
організувати їхню комутацію через вузол
третього рівня, маршрутизатор.
У результаті розподілу мережі ЦОД
на підмережі та сегментуванню VLAN
досягається
більший
ступінь
адміністративного контролю внаслідок
наявності пристрою,
що
здійснює
маршрутизацію між мережами VLAN на 3
рівні
моделі
OSI.
Скорочується
невиробниче використання ресурсів за
рахунок
скорочення
пересилання
широкомовних
повідомлень.
Значно
зменшується ймовірність широкомовних
штормів
у
мережі
та
запобігає
виникнення петель між мережними
вузлами.
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Сегментування
мережі
з
використанням підмереж та VLAN
дозволить значно збільшити можливості
масштабування мережі за рахунок
об'єднання хостів у єдину групу. Для
того,
щоб
була
можливість
використовувати
технологію
VLAN,
необхідна підтримка цієї технології з боку
комутаційного обладнання.
Вигідно реалізувати відмовостійкість
одночасно
використовуючи
надлишкові канали та обладнання для
підвищення швидкості передачі даних
усередині мережі.
Для цього потрібно використовувати технології об'єднання каналів і
стекірування комутаційного обладнання.
Стек - це об'єднання двох або більш
фізичних комутаторів в один логічний.
Враховуючи
можливості
застосування
рішень
віртуалізації,
мережеві сервіси будуть розташовуватися
в окремому фізичному серверному пулі,
який буде знаходитися в окремому
сегменті мережі та взаємодіяти з іншою
мережею через окремі лінії зв'язку.
Комутаційне обладнання на цій ділянці
буде завантажено множиною мережних
сесій, як між самими серверами, так і у
випадку клієнт-серверної взаємодії. Для
ізоляції системи віртуалізації в цій
ділянці мережі треба використовувати
окремі
мережеві
інтерфейси
для
повідомлення між собою гіпервізорів і
віртуальних машин між собою та іншою
мережею.
Керуючі комп'ютери операторів
можуть розташовуватися в серверному
сегменті мережі. Це позбавить мережу від
трансляції запитів із цього обладнання
через вузол маршрутизації.
Комутаційний стек повинен бути
створений на рівні вузла комутації, а
також вузла маршрутизації. Агрегація
каналів для реалізації відмовостійкості на
рівні каналів зв'язку ЦОД повинна бути
використана на рівні комутаційного
обладнання, підсистеми доступу до
зовнішніх мереж, мережевих сховищ SAN,
а також серверів віртуалізації [1, 3-7].
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Висновки
Розглянуто центр обробки даних,
призначений для застосування на великих
виробництвах.
Центр обробки даних має кілька
рівнів відмовоспроможності та систем
резервного копіювання, що визначає
надійність даної інформаційної системи.
Завдяки використанню нових технологій
апаратного та програмного забезпечення,
інфраструктура
ЦОД
має
високу
швидкодію
та
дозволяє
гнучко
масштабувати
дану
інформаційну
систему. Віртуалізація та кластеризація
дозволяє
адаптувати
ЦОД
для
підприємств різного рівня та вирішення
завдань різного класу складності.
Апаратно-програмний
комплекс
ЦОД здатен задовольнити вимоги до
надійності зберігання інформації та
швидкості
обробки
інформаційних
потоків компанії. Даний комплекс є
певним центром обробки даних для ІТсервісів виробництва.
Застосування пропонуємого ЦОД
дозволяє масштабувати інформаційну
інфраструктуру у разі зростання і
розширення виробництва. Організація
мережевого
середовища ЦОД дає
можливість
гнучко,
ефективно
та
централізовано управляти обчислювальною мережею. Для систем зберігання
даних необхідно проектувати SAN.
Системи зберігання даних повинні мати
здатності масштабування. Ядро мережі
повинно бути збудовано на комутаторі
рівня 3. Мережа має у своїй структурі
підмережі VLAN.
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Розглядається проблема співвідношення права на інформацію, права власників інформації з обмеженим доступом на її захист
Ключові слова: безпека інформації, телекомунікаційні мережі

Вступ
Згідно з результатами опиту, проведеного в травні 2014 року компанією
Gartner, основними чинниками розвитку
інформаційної безпеки є:
- удосконалення регулювання на рівні держави/галузі – 34% опитаних;
- зростання числа загроз – 27% опитаних;
- страх перед зловмисниками – 17%
опитаних.
Перша строчка зайнята державним
регулюванням невипадково – останнім
часом і в світі, і в Україні прийнято і планується прийняти велику кількість різних
державних і галузевих стандартів у області інформаційної безпеки. А паралельно з
цим, актуалізуються і кодекси кримінальних і адміністративних правопорушень,
що карають за недотримання нових законодавчих вимог. Тому дуже багато компаній починають упроваджувати у себе
системи захисту у відповідність з вимогами ISO 17799, Базель II, SOX і т.п.
Основою побудови телекомунікаційних мереж як систем з відкритим доступом до послуг і стандартизацією устаткування, програмного забезпечення і основних характеристик є еталонна модель
взаємодії відкритих систем (Open System
Interconnection – OSI). Відповідно до цієї
моделі однієї з основних характеристик
мережі є якість послуг, що надаються, або
якість сервісу (Quality of Service – QoS). У
свою чергу, невід'ємною складовою QoS є
гарантія безпеки передачі і обробки інформації

Надання гарантій безпеки інформації в мережах телекомунікацій взагалі і в
системах і мережах з відкритими каналами зокрема є складною комплексною задачею. У міжнародних стандартах і українському законодавстві проблеми захисту
інформації розв'язується одночасно із
стратегічними і поточними задачами розвитку архітектури мережі.
Такий підхід відповідає комплексному підходу до задачі забезпечення безпеки мереж телекомунікацій на всіх етапах їх життєвого циклу – від концептуальних схем і проектування до технічної
експлуатації і використання (надання телекомунікаційних послуг).
Архітектура забезпечення захисту
інформації в рамках моделі взаємодії відкритих систем визначається необхідністю
рішення наступних задач:
− застосування служб безпеки і відповідних механізмів, які включені до
складу моделі OSI;
− розміщення цих служб і механізмів
у вузлах телекомунікаційних мереж.
Таким чином, безпека даних – це захист ресурсів мережі від пошкодження і
захист даних від випадкового або навмисного розголошування (витоку), а також
від неправомірних змін, знімання, модифікації (порушення цілісності) інформації
в процесі її передачі і обробки.
Принцип розподілу відповідальності за безпеку інформації у
мережі
Згідно з законом України “Про захист
інформації
в
інформаційно-
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телекомунікаційних системах” суб'єктами
відносин, пов'язаних із захистом інформації в системах, є:
− власники інформації;
− власники системи;
− користувачі;
− уповноважений орган у сфері захисту інформації в системах.
Власник інформації – це створювач
інформаційного
контенту,
який
є
суб’єктом авторського права. Згідно з законом України “Про авторське право і
суміжні права” суб'єктами авторського
права є автори творів, зазначених у частині першій статті 8 цього Закону, їх
спадкоємці та особи, яким автори чи їх
спадкоємці передали свої авторські майнові права. Об'єктами авторського права
є твори у галузі науки, літератури і мистецтва.
Користувач телекомунікаційної системи – це безпосередньо власник інформації (автор, його спадкоємець чи особа,
якій передано авторські права) або фізична чи юридична особа, яка по договору з
власником інформації доручає передачу
інформації через телекомунікаційну систему.
Найважливішим поняттям проблематики захисту є розмежування прав і
відповідальності суб'єктів відносин у
сфері надання і отримання телекомунікаційних послуг (ринку телекомунікацій).
Відповідно до законодавства [1-2] до них
відносяться оператори, провайдери телекомунікацій, споживачі телекомунікаційних послуг, виробники та /або постачальники технічних засобів телекомунікацій.
Крім того, законодавець [2] розмежовує
власників системи і власників інформації.
Нагадаємо, що згідно з законом
“Про телекомунікації” [1, стаття 1] Оператор телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення
діяльності у сфері телекомунікацій з правом на технічне обслуговування і експлуатацію телекомунікаційних мереж.
Провайдер телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій,

без права на технічне обслуговування і
експлуатацію телекомунікаційних мереж
і надання в користування каналів електрозв'язку. Часто в якості оператора і провайдера телекомунікаційної мережі виступає одна і та ж юридична особа. В
цьому випадку їх права і обов'язки розширяються.
Згідно з п. 4 статті 40 закону “Про
телекомунікації” (Оператори, провайдери
телекомунікацій не несуть відповідальності за зміст інформації, що передається їх
мережами) власник інформації (автор, користувач) передає інформацію власнику
системи (оператору) чи провайдеру у вигляді “як є”, що відповідає міжнародному
принципу “As is”, тобто у такому вигляді,
який він вважає необхідним і доцільним.
Власник інформації самостійно оцінює
ступінь конфіденційності інформації та
вживає необхідних заходів по її захисту,
криптографічному або іншому.
У свою чергу, власник системи вживає усіх заходів, необхідних для належного функціонування та захисту від будьяких спроб несанкціонованого доступу.
Звичайно, безпека даних не обмежується
тільки захистом від несанкціонованого
доступу, а передбачає також захист від
збоїв і несправностей апаратури і програмного забезпечення, зовнішніх деструктивних дій (пожеж, підтоплень, крадіжок
устаткування, вандалізму і т.д.).
Розподіл відповідальності за захист
системи зв’язку в цілому та її складових
(телекомунікаційної мережі, інформаційно-управляючої системи, комп’ютерної
мережі тощо) і власне захист інформації з
обмеженим доступом, що циркулює в системі, має такі принципові переваги:
−
власник інформації сам визначає гарантований рівень захисту від порушення своїх майнових прав при спробах несанкціонованого зняття інформації
з мережі власника системи;
−
власник системи, який отримує
інформацію у вигляді “As is” і передає її
по своїм каналам зв’язку, не накопичує у
своїх мережах зберігання даних масивів
конфіденційної інформації, що йому не
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належить, і не стає об’єктом посягань на
цілісність та безпеку функціонування системи зв’язку.
Для забезпечення гарантій безпеки
розробляють багаторівневі системи з технічною і програмною реалізацією (і відповідним розділенням відповідальності)
на наступних рівнях:
−
вбудованих засобів захисту
(програмно-системні паролі, розмежування прав доступу і ін.);
−
фізичні засоби захисту (замки,
двері, охорона, сигналізація і ін.);
−
рівень адміністративного контролю (організаційні заходи, накази і розпорядження адміністрації, відповідальність і обов'язки осіб, допущених до роботи на устаткуванні телекомунікаційної
мережі);
−
рівень законодавства і соціального середовища (законодавство про
інформацію і телекомунікації, зокрема,
[1-5], про безпеку [6], про соціальні гарантії трудящих [7]).
Відповідно до вище викладеного,
розподіл відповідальності за надання гарантій безпеки, збереження цілісності і
забезпечення якості телекомунікаційних
послуг є багаторівневою моделлю, архітектура якої представлена на рис. 1.
У відповідністю з прийнятою концепцією розподілу відповідальності між
учасниками ринку телекомунікацій у подальшому будемо приділяти увагу технічному захисту НССЗУ від загроз природного, техногенного характеру та від впливів людського фактору – внутрішніх загроз з боку персоналу та зовнішніх загроз
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з боку партнерів, клієнтів, конкурентів і
звичайних зловмисників.
Концепція розподілу власності на об’єкти системи зв’язку
Крім розподілу прав та обов’язків
взаємодіючих суб’єктів стосовно інформації, що передається, ключовим моментом для ефективного функціонування
НССЗУ є розподіл прав власності, тобто
володіння, розпорядження та користування об’єктами системи. Згідно з теорією
цивільного права і законодавством України, побудованим на основі цієї теорії,
оператор телекомунікацій є власником
системи зв’язку, провайдер має право розпорядження системою, а власник інформації та створювач інформаційного контенту мають право користування системою за договором з власником системи.
Такий розподіл майнових прав є оптимальним для забезпечення балансу інтересів держави та приватних осіб як користувачів системи. Тільки будучи власником НССЗУ, уповноважений державою
оператор зможе врівноважити інтереси
державних користувачів системи зв’язку,
користувачів інших форм власності, які
бажають передавати інформацію з обмеженим доступом, творчих робітників чи
колективів – створювачів інформаційного
контенту для широкомовного розповсюдження та власників цього інформаційного контенту. Будь-яке інше співвідношення прав майнової власності призведе до
неприпустимого зниження або взагалі до
неможливості забезпечення належного
рівня цілісності, достовірності та безпеки
інформації при передаванні через НССЗУ.
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Рівні моделі безпеки телекомунікацій
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Несуть відповідальність за
відповідність характеристик
обладнання встановленим
стандартам безпеки та
надійності, заявленим
паспортним даним

Несуть відповідальність за
відповідність якості сервісу
QoS, безпеку, надійність та
експлуатаційні характеристики
мережі умовам договору з
провайдером.

Несуть відповідальність за
відповідність якості сервісу
QoS, безпеку передачі та
цілісність даних умовам
договору зі споживачем
телекомунікаційних послуг

Несуть відповідальність за
зміст інформації, що
передається, а при необхідності
– за її захист від розкриття при
передачі по відкритим каналам

Несуть відповідальність за
зміст інформації, що надається,
її культурний рівень,
відповідність законодавчим та
морально-етичним нормам

Рис. 1. Багаторівнева модель захисту інформації в мережі
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Висновок
У даній статті розроблено багаторівневу модель захисту інформації в мережі. Дану модель гармонізовано з майновими правами та громадянськими
обов’язками учасників телекомунікаційного ринку. При використанні багаторівневої моделі вдається оптимізувати систему захищеного обміну інформацією у
відкритих мережах за критерієм “ефективність – вартість”. У подальшому планується провести дослідження методів оптимізації за ключовими показниками ефективності як багатомірного (векторного)
показника.
Список літератури
1. Про
телекомунікації.
Закон
України від 18.11.2003 № 1280-IV.
2. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах.
Закон України від 05.07.1994 № 80/94ВР.
3. Про інформацію. Закон України
від 02.10.1992 № 2657-XII.
4. Про телебачення і радіомовлення. Закон України від 21.12.1993 № 3759XII.

69

5. Про авторське право і суміжні
має рацію. Закон України від 23.12.1993
№ 3792-XII.
6. Про державну таємницю. Закон
України від 21.01.1994 № 3855-XII.
7. Про охорону праці. Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII.
8. Конституція України // Відомості Верховної Ради України, 1996 р. – №30.
– ст. 141
9. Закон України “Про Службу
безпеки України” від 25 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради, 1992. – №
27. – ст.382 (зі змінами).
10. Марущак А.І. Свобода слова та
інформація з обмеженим доступом: співвідношення понять // Бюлетень Мін’юсту
України. – К., 2005. – №.6 (44) – с. 44 –
49.

Статтю подано до редакції 26.02.2015

70
УДК 629.7.062
Морозов В.С.
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Представлено аналітичне конструювання регулятора вертикальної швидкості для забезпечення автоматичного управління пасажирським літаком у режимі виходу на друге
коло. Розглянутий вихід на друге коло зі всіма працюючими двигунами. Синтез закону
оптимального управління виконаний методом аналітичного конструювання регулятора
за критерієм узагальненої праці А.А.Красовского. Показана методика синтезу оптимального закону управління у каналі руля висоти на ділянці набора висоти. У каналі автомата тяги використано програмне управління тягою
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Вступ
Автоматичний вихід на друге коло у
вертикальній площині розглядається як
реалізація ідеї розгону і набору висоти за
критерієм енергетичного швидкісного
підйому з використанням параметру вертикальна потенціальна швидкість [1].
Потенціальна вертикальна швидкість літака обмежена як зверху, так і знизу[2] і є наявною вертикальною швидкістю літака. Дана вертикальна швидкість
визначена як цільова швидкість виходу на
друге коло. При цьому забезпечується виконання вимог до повного градієнту набору висоти, який повинен бути не менше
3,2% зі всіма працюючими двигунами та
не менше 2,1-2,7% при відмові одного
двигуна в залежності від загальної кількості двигунів. Для забезпечення стабілізації і управління вертикальною швидкістю
виходу на друге коло рекомендується застосовувати автоматичний канал руля висоти. Канал автомата тяги забезпечує стабілізацію програмної тяги виходу на друге коло, еквівалентної режиму зліт.
Постановка задачі
Автоматичний вихід на друге коло
виконується з режиму автоматичного заходу на приземлення або автоматичного
приземлення. Це означає, що початкові
умови режиму автоматичного виходу на

друге коло наперед визначені параметрами польоту літака на траєкторії приземлення. У якості управляючого параметра
задамо наявну вертикальну швидкість,
обмежену як знизу, так і зверху[1,2]. У
подальшому дану швидкість будемо називати заданою вертикальною швидкість
виходу на друге коло. Таким чином, задача управління зводиться до задачі стабілізації заданої вертикальної швидкості виходу на друге коло. Постановка задачі:
розробити закон оптимальної стабілізації вертикальної швидкості виходу на
друге коло у каналі руля висоти.
Математичні моделі динаміки
повздовжнього руху літака
Стабілізація та управління вертикальною швидкістю літака забезпечує цільове управління розгоном та набором
висоти уходу. Нехтуючи такою характеристикою, я кривизна траєкторії на початковому етапі виходу на друге коло, приймемо допущення щодо прямолінійності
польоту у процесі установленого набору
висоти з постійнимградієнтом. У цьому
випадку синтез законів управління вертикальною швидкістю можливо виконати з
застосуванням лінійної математичної моделі динаміки повздовжнього руху.
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Нелінійна математична модель динаміки повздовжнього руху
літака
Нелінійна система диференційних
рівнянь ізольованого повздовжнього руху
літака має вид [3]:
V&K = [n P cos(α + ϕ ) − c rxe q S ] / m − g sin θ ;

m V K θ& = n P (sin(α + ϕ ) + c rye qS − mg cos θ ;

M RZ

;
(1)
ω& Z =
IZ

ϑ& = ω ;
z

 H& = V K sin θ ,

де n - задана кількість двигунів; ϕ - кут
встановлення двигунів
M RZ = mrze ⋅ qSba ; q = ρ V 2 / 2.
Інші позначення параметрів системи
рівнянь (1), а також приведені нижче у
даній статті, відповідають ДЕСТ 20058-80
[4]. Кут атаки:
α = ϑ −θ .
(2)
Розширимо систему рівнянь (1). Позначивши вертикальну швидкість у траєкторній системі координат, як H& = Vy і
продиференціювавши останнє рівняння
системи (1), отримуємо:
(3)
V&y = V&K sin θ + θ& V K cos θ .
Підставивши у рівняння (3) перше і
друге рівняння системи (1), отримаємо
рівняння вертикальної швидкості:
V&y = [(n P cos(α + ϕ ) − c rxe q S ) / m − g sin θ ]sin θ +

[

+ n P (sin(α + ϕ ) + c rye qS − mg cos θ

] cosmθ .

Враховуючи формули траєкторних
перевантажень n XT , nYT [3] та рівняння
(3), запишемо систему рівнянь ізольованого повздовжнього руху літака (1) у вигляді
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V&K = g (n XT − sin θ );

θ& = g (n − cosθ );
YT

VK

ϑ& = ω z ;
(5)

ω& Z = M RZ ;

IZ
&
 H = VK sin θ ;
V& = V& sin θ + θ& V cosθ .
K
K
 y
Останнє рівняння системи (5) з урахуванням першого і другого рівнянь даної системи прийме вигляд
V&y = g (n XT − sin θ )sin θ +
(6)
g
+
(nYT − cos θ )VK cos θ .
VK
Після перетворень рівняння (6) прийме вигляд
(7)
V&y = g (n XT sin θ + nYT cosθ − 1).

Перевантаження у траекторній системі координат з урахуванням тангенціальної та вертикального перевантажень
запишемо у вигляді [3]:
n XT = n xa ;

nYT = n ya cos γ a + n za sin γ a ,
де γ a - швидкісний кут крену. Враховуючи тільки динаміку повздовжнього руху
літака, рівняння (7) перетворюється до
виду:

V&y = g (n xa sin θ + n ya cos θ − 1).
(8)
Після вищенаведених перетворень
система рівнянь (5) має вид:
V&K = g (n xa − sin θ );

θ& = g (n − cosθ );
ya

VK

ω& = M RZ ;
 Z
IZ
(9)

ϑ& = ω z ;
&
 H = VK sin θ ;
V& = g (n sin θ + n cosθ − 1).
xa
ya
 y
Тангенціальне і вертикальне перевантаження визначаються наступними рівняннями [5]:
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n xa =

P cos(α + ϕ ) − X a
P sin(α + ϕ ) + Ya
; n ya =
.
mg
mg

Рівняння (8) відображує фізику
управління вертикальною швидкістю:
− при програмному значенні тяги
двигунів (режим зліт) повздовжнє перевантаження визначається програмною величиною тяги і конфігурацією літака;
− єдиним управляючим фактором є
змінення вертикального перевантаження.
Розширимо систему рівнянь (9) параметром вертикальне перевантаження.
Врахуємо, що при відсутності вітру траєкторна швидкість дорівнює повітряній
швидкості. Виходячи з малого кута атаки
для прямолинейного полета, рівняння
вертикального перевантаження має вид:
P sin(α + ϕ ) + Ya
Y
n ya =
(11)
≈ a ,
mg
mg
ρV 2
S.
2
Враховуючи,що
g
α& = ϑ& − θ& = ω z − (n ya − cos θ )
(12 )
V
і виконавши диференціювання рівняння
(11), отримаємо
Y&
n& ya = a ,
mg
2
dc
d α ρV
Y&a = ya ⋅
⋅
S + c ya ⋅ SρV ⋅ V& .
dα dt
2
Враховуючи перше рівняння системи (9) і рівняння (12), отримаємо:
Ya = c ya

 α ρV 2 
g
 
S  ω z − (n ya − cosθ ) +
1 c ya
2 
V
n& ya =
 .
mg 
+ c ya ⋅ SρV ⋅ g (n xa − sin θ )

Тоді, в кінцевому вигляді,нелінійна
система диференційних рівнянь ізольованого повздовжнього руху має вид:

V& = [n P cos(α + ϕ ) − crxe q S ] / m − g sin θ ;

θ& = n P (sin(α + ϕ ) + crye qS − g cosθ ;

mV
V

ω& = M RZ ;
 Z
IZ

ϑ& = ω z ;
α = ϑ − θ ;
(13)

H& = V sin θ ;

&
1  (P cos(α + ϕ ) − X a )sin θ + 
V y = m  + (P sin(α + ϕ ) + Y )cosθ − 1;
a




 α ρV 2 
g
 

S ω z − (n ya − cosθ ) +
1 c ya
2 
V
 .
n& ya =
mg 


+ c ya ⋅ SρV ⋅ g (n xa − sin θ )

Система рівнянь (13) застосуємо для
синтезу і аналізу закона управління у каналі руля висоти на етапі встановленого
набору висоти виходу на друге коло.

Лінійна математична модель
динаміки повздовжнього руху літака
Лінеризована модель динаміки повздовжнього руху літака на основі системи (1): має вид [3, 5]:

(

)

V& + a Vx V + a θx ϑ + a xα − a θx α = 0;
&
(14)
ϑ − ω z = 0;

θ
α
θ
V
α& − a y V − a y ϑ − ω z − a y − a y α = 0;
&
θ
ωz
α
θ
δв
V
ω z + a mzV + a mzϑ + amzω z + a mz − amz α = amzδ в .

(

(

)

)

Формульні вирази коефіцієнтів лінеаризованої моделі повздовжнього руху
(14) представлені у [3, 5].
Відхилення нормального перевантаження запишемо у відповідності з [5]:
V
(15)
n y = − a αy ⋅ α ;
g
Продиференціювавши рівняння (15),
отримаємо
V
n& y = − a αy ⋅ α& .
(16)
g
З урахуванням (15), (16) систему рівнянь (14) запишемо у вигляді:
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V& + a Vx V + aθx ϑ + a xny n y = 0;

ϑ& − ω z = 0;

V
θ
ωz
ny
δв
ω& z + a mzV + a mzϑ + a mz ω z + a mz n y = a mz δ в ;
&
V
ϑ
ωz
ny
n y + a nyV + a nyϑ + a ny ω z + any n y = 0,

де

a
ϑ
a ny
=−

anyny =

V
ny

=

Va αy
g

V
y

a ;

V θ ωz
V
a y ; a ny = −
;
gTθ
gTθ

g
(aαy − aθy ) ; amzny = gα (amzθ − amzα ) ;
α
Va y
Va y

g
(aθx − aαx ).
Va αy
Лінеаризуємо диференційне рівняння вертикальної швидкості (8). Тоді, маємо
a xny =

1  (P cos(α + ϕ ) − X a )sin θ + 
.
∆V&y = ∆
m  + (P sin(α + ϕ ) + Ya ) cos θ − 1
У результаті отримаємо лінеаризоване рівняння:
1  ∆((P cos(α + ϕ ) − X a ) sin θ ) + 
∆V&y = 

m  + ∆ ((P sin(α + ϕ ) + Ya ) cos θ ) 
У результаті, лінеризоване рівняння
вертикальної швидкості має вид:
∆V& + aV ∆V + aθ ∆θ + a α ∆α = 0
(17)
y

Vy

Vy

Vy

де


 cxaρVS + 

 V sinθ 
 V
2
P cos(α + ϕ) −  + cV ρV S  mV +


xa



2 
V
aVy = 
;
 cyaρVS + 
 
 V cosθ 
+ PV sin(α + ϕ) + 
2

V ρV
 
+
c
S

 mV 
ya
 
0
2 


− P sin(α + ϕ ) −

 sinθ +
2
− c α ρV S  mV 

 xa 2

α
aVy
=
 ;
cos
(
)
P
α
+
ϕ
+




 cosθ 
2
+ 
ρ
V
 + c αya
S  mV 


2
 
0

θ
aVy
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ρV 2  cosθ 
S
−
 P cos(α + ϕ ) − c xa
2

 mV 
=
 .
2
−  P sin (α + ϕ ) + c ρV S  sin θ 
ya

 

2
 mV  0
 

Індекс “o” при коефіцієнтах рівняння (17) означає, що данні коефіцієнти
розраховуються при збалансованих початкових умовах польоту. Лінеаризовані
змінні рівняння (17) мають вид:
∆V y
∆V
∆α
= ∆V y ;
= ∆V ;
= ∆α ;
V0
V0
(180 / π )
∆θ
∆ϑ
= ∆θ .
= ∆ϑ ;
(180 / π )
(180 / π )
Опустивши знак « ∆ » і «риску» зверху змінних рівняння (17) й ураховуючи
рівняння (2) та (15), отримаємо лінеаризоване рівняння динаміки вертикальної
швидкості у вигляді:
V
θ
V&y + aVy
V + aVy
ϑ + aVyny n y = 0 ,

g θ
(aVy − aVyα ).
α
Va y
Таким чином, лінеаризована система диференційних рівнянь динаміки
повздовжнього руху, має вид:
де

ny
aVy
=

V& + aVx V + aθx ϑ + a xny n y = 0;

ϑ& − ωz = 0;

V
ny
θ
ωz
δв
ω& z + amzV + amzϑ + amzωz + amz n y = amzδ в ; (18)

V
ny
ϑ
ωz
n& y + anyV + anyϑ + any ωz + any ny = 0;
 & + V + θ + ny = 0.
Vy aVyV aVyϑ aVy n y

Синтез оптимального закону
управління у каналі руля висоти
для стабілізації заданої вертикальної швидкості виходу на друге
коло
Синтез оптимального закону управління у каналі руля висоти виконаємо методом аналітичного конструювання регуляторів за критерієм узагальнюючої роботи А.А. Красовского [6].
Тракт вертикальної швидкості є,
щонайменше, нейтральним.
Це означає, що при дії збурення на
літак, наприклад, при вітрі, літак не пове-
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рнеться до початкового значення вертикальної швидкості.
Введемо позначення для параметрів
системи рівнянь (18), а саме:
X 1 = V ; X 2 = ϑ; X 3 = ω z ;

X 4 = n y ; X 5 = Vy ; a11 = aVx ; a12 = aθx ;
a14 = axny ;
a31 = aVmz ; a32 = aθmz ;
ωz
mz

δв
mz

a33 = a ; a34 = a ; b31 = a ; u 3 = δ в ;
ωz
a 41 = a Vny ; a 42 = a ϑny ; a 43 = a ny
; a44 = a nyny ;
ny
mz

a51 = avyV ; a52 = avyϑ ; a 54 = a vyny .
Для забезпечення астигматизму у
контурі управління вертикальною швидкістю включимо у систему (18) рівняння
інтеграла відхилення від заданої вертикальної швидкості
X& 6 = V y .
Тоді, система рівнянь (18) перетворюється до виду:
 X& 1 + a11 X 1 + a12 X 2 + a14 X 4 = 0;
&
(19)
 X 2 − X 3 = 0;
 X& + a X + a X + a X + a X = b u ;
 3
31 1
32 2
33 3
34 4
31 3
&
 X 4 + a41 X 1 + a42 X 2 + a43 X 3 + a44 X 4 = 0;
 X& + a X + a X + a X = 0;
51 1
52 2
54 4
 5
&
 X 6 = X 5 .
Узагальнений об’єкт управління (19)
є нейтральним (у деяких випадках навіть
нестійким) і для не термінальної задачі
без граничної умови квадратичний оптимізуючий функціонал згідно [6] задамо у
вигляді:
1
 t  6
I = exp − 2*  Σ Aik X i (t 2 ) X k (t 2 ) +
2
 T  i, k =1

(21)

де
∞

 2t  6
A3l = ∫ exp − *  Σ βνν ωνi (t )ωνk (t )dt, l =1...6
 T ν =1
0
ωνi (t ) и ωνk (t ) - вагові функції об’єкта
управління (19); βνν -вагові коефіцієнти;
T * - постійна часу.
Метою управління є стабілізація заданої вертикальної швидкості на встановленій траєкторії виходу на друге коло.
Тому
приймемо
коефіцієнти
β11 = β 22 = β 33 = β 44 = 0 , а коефіцієнти
β 55 β 66 будуть визначати якість стабілізації заданої вертикальної швидкості. У тому випадку коефіцієнти A3l запишемо у
розвернутому вигляді, а саме:
∞
 2t 
A31 = ∫ exp − * (β 55ω 53 (t )ω51 (t ) +
 T 
0
+ β 66ω 63 (t )ω 61 (t ))dt;
∞

 2t 
A32 = ∫ exp − * ( β 55 ω53 (t )ω 52 (t ) +
 T 
0
+ β 66ω 63 (t )ω 62 (t ))dt;
∞

 2t 
A33 = ∫ exp − * (β 55ω53 (t )ω 53 (t ) +
 T 
0
+ β 66ω 63 (t )ω 63 (t ))dt;
∞

 2t 
A34 = ∫ exp − * ( β 55 ω53 (t )ω 54 (t ) +
 T 
0
+ β 66ω 63 (t )ω 64 (t ))dt;
∞

 2t 
A35 = ∫ exp − * (β 55ω 53 (t )ω55 (t ) +
 T 
0
+ β 66ω 63 (t )ω 65 (t ))dt;
∞

t

1 2
 2t  6
+ ∫ exp − *  Σ β ii X i2 dt +
2 t1
 T  i =1
t

+

2
1 2
 2t  u 3
−
exp
 2 dt +
*
2 ∫t1
 T  k3

+

1 2
 2t  6

exp − *  k 3 Σ A3l X l  dt.
∫
l
=
1
2 t1

 T 

t

6

u 3 = − k 32  Σ A3 l X l  ,
 l =1


(20)

 2t 
A36 = ∫ exp − * β 66 ω 63 (t )ω 66 (t ) dt.
 T 
0
Оптимальний закон управління виходом на друге коло через канал руля висоти має вид:

2

Оптимальне управління, яке мінімізує заданий функціонал (20), має вид:

∆δ в = K VB ∆V + K Bϑ ∆ϑ + K Bωz ∆ω z +
~ 1
+ K Bny ∆n y + K BVy ∆V + K BVy ∆V y
s

(22)
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де
∆V = V − V o ; ∆ ϑ = ϑ − ϑ o ; ∆ω z = ω z − ω zo ;
∆ny = n y − n yo ; ∆V y = V y − V yзад ;
δв
δв
K VB = −k 32 amz
A31 ; K ϑB = −k 32 amz
A32 ;
δв
δв
K Bωz = −k32amz
A33; K Bny = −k32amz
A34 ;
~

δв
δв
K BVy = −k 32 a mz
A35 ; K BV y = − k 32 a mz
A36 .

Результати чисельного моделювання
Коефіцієнти досліджуваного об’єкту
управління (18) отримані на основі аеродинамічних характеристик транспортного
літака, наведених у [7]. Чисельне моделювання досліджуваного об’єкта управління виконано з використанням програми MatLab 2011b.
Нижче наведені результати синтезу
й аналізу розробленого оптимального
управління для наступних початкових
умов польоту: мінімальний посадочна вага mmin ; допустимо-задня центрівка xТПЗ ;
Н=200м;
Vo=67,3м/с;
VREF=240км/ч;
Mo=0,198; механізація крила у посадочному
положенні;
шасі
випущені;
o
o
α 0 = 4,38 ; ϑ0 = 4,38 ; ny 0 = 0,9971; nyТР 0 = 1.
Розраховані коефіцієнти лінійної
моделі повздовжнього руху літака (18)
наведені нижче:
aVx = 0,03428; aθx = 0,146;
θ
axny = −0.03699; aVmz = −0,06461; amz
= 0;
ωz
mz
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У другій ітерації виконана корекція
тільки за трьома коефіцієнтами, а саме
~
Vy
K VB = 0,7; K BVy = 2; K B = 1.
На рис. 1-4 показані результати роботи оптимального закону (22) для лінійної моделі повздовжнього руху (18) при
ненульовому початковому відхиленні вертикальної швидкості Vyo=3м/с.
Наведено синтез і аналіз оптимальних коефіцієнтів закону управління (22)
для висоти траєкторії виходу на друге коло Нo=50м, Нo=200м и Нo=400м, а також
при несприятливих відношеннях ваги та
центрівки літака
( mmin і xТПЗ ; mmax і
xТПП ). Задана швидкість захода на посадку є функцією посадочної маси літака
VREF = f (m).

Рис. 1. Графік відхилення вертикальної
швидкості ∆Vy = f (t )
м/с)

δв
mz

a = 0.05322; a = 0.742; a = −0,4345;
ny
mz

ωz
a = 1.142; aϑny = 0; any
= −3,93; anyny = 0,5738;
V
ny

avyV = −0,06421; avyϑ = 0; avyny = −0,03226.
Синтез закона управління вертикальної швидкості виконаний при наступних параметрах функціонала оптимізації
(20):
β 55 = 1; β 66 = 0,1; T * = 10; k 3 = 2 .
Результати синтеза оптимальних коефіцієнтів закона управління (22).
Отримані у результаті двох ітерацій:
У першій ітерації
V
K B = 0 ,873 ; K Bϑ = 1,024 ; K Bωz = 0,7951;
~

Vy
K Bny = −0,09; K BVy = 7 ,183; K B = 0,6649 ,

Рис. 2. Графік відхилення істинної
кості ∆ V = f (t ) (м/с)

швид-
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Рис. 3. Графік відхилення кутової швидкості
тангажа ∆ω z = f (t ) (град/с)

Рис. 6 Коефіцієнт K Bϑ = f (M )

Рис. 4. Графік відхилення руля висоти
∆δ в = f (t ) (град)

Рис. 7 Коефіцієнт K Bωz = f (M )

Дослідження показали, що оптимальні коефіцієнта закона управління (22) є
функціями числа М. На рис. 5-10 представлені результати даних досліджень.

Рис. 8 Коефіцієнт K Bny = f (M )

Рис. 5. Коефіцієнт K BV = f (M )

Рис. 9 Коефіцієнт K BVy = f (M )
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~

Рис. 10. Коефіцієнт K VBy = f ( M )

У результаті досліджень отриманий
оптимальний закон управління кермом
висоти, котрий забезпечує стабілізацію
заданої вертикальної швидкості виходу на
друге коло, а саме:
∆δ в = K BV ( M )∆V + K Bϑ ( M )∆ϑ + K Bωz ( M )∆ω z +
~
1
+ K Bny ( M )∆n y + K BVy ( M ) ∆V + K VBy ( M ) ∆V y
s

Висновки
Метод аналітичного конструювання
регуляторів за критерієм узагальненої роботи дозволяє синтезувати структуру й
оптимальні коефіцієнти закону управління заданою вертикальною швидкістю виходу на друге коло. Задача синтезу класифікувалася як нетермінальна задача без
граничної умови для нейтрального
об’єкта управління.
Аналітично визначені нелінійне і лінеаризоване диференційне рівняння вертикальної швидкості. Данні рівняння використовувались для синтезу й аналізу
регулятора заданої вертикальної швидкості виходу на друге коло.
Коефіцієнти розробленого закону
управління є функцією числа Маха і, таким чином, забезпечується адаптивність
до поточного режиму польоту.
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Ефективний захист IT-інфраструктури та прикладних корпоративних систем сьогодні
неможлива без впровадження сучасних технологій контролю мережевого доступу. Часті випадки крадіжки носіїв, які містять цінну інформацію ділового характеру, все більше змушують приймати організаційні заходи
Ключові слова: гіпервізор, сервер додатків, мережевий екран, спам-листи

Вступ
Актуальність даної статті визначається високим рівнем проблем інформаційної безпеки навіть в умовах стрімкого
зростання технологій та інструментальної
бази для захисту даних. Неможливо забезпечити стовідсотковий рівень захисту
корпоративних інформаційних систем,
при цьому коректно розставляючи пріоритети в завданнях із захисту даних в
умовах обмеженості частки бюджету,
спрямованої на інформаційні технології.
Надійний захист обчислювальної та мережевої корпоративної інфраструктури є
базовим завданням в області інформаційної безпеки для будь-якої компанії.
Огляд міжнародного стандарту ISO/IEC17799
Стандарт ISO/IEC17799 є найпоширенішим на сьогоднішній день інструмент
де-факто, щодо керування інформаційної
безпеки. Він використовується в 27 країнах світу. ISO/IEC17799 – це збірка практичних рекомендацій, яка дає деталізоване керівництво щодо розробки, впровадження та оцінки заходів керування інфо-

рмаційною безпекою, а також загальні
принципи побудови систем контроля інформаційної безпеки. Оскільки компанія
«Крайтек» займається розробкою програмного забезпечення та орієнтована на зовнішній ринок, вона повинна відповідати
міжнародним стандартам в області мережевої безпеки. Керуючись стандартом
ISO/IEC17799 та беручи до уваги структуру та особливості побудови мережі компанії «Крайтек». Було розглянуто такі
пункти стандарту, які забезпечать продуктивну та відмовостійку роботу компанії
Аналіз структурної схеми мережі компанії «Крайтек»
Розглянемо детально структуру мережі та сервіси необхідні для забезпечення стабільної роботи компанії (рис.1).
Гипервізор або монітор віртуальних
машин – програма або апаратна схема, що
забезпечує або дозволяє одночасне, паралельне виконання декількох операційних
систем на одному і тому ж хосткомп'ютері.
Сервер додатків – сервер, на якому
виконуються прикладні програми.
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Рис.1. Схема локальної мережі компанії «Крайтек»

На сервері додатків запущені такі
сервіси:
• Apache HTTP – сервер для роботи
внутрішніх web-сайтів компанії.
• Trac
–
вільний
браузерний
застосунок для управління проектами.
• ERP-система
(task)
–
планувальник задач.
Сервер баз даних – займається обслуговуванням та управлінням базою даних, відповідає за цілісність і збереження
даних, а також забезпечує операції введення-виведення при доступі клієнта до
інформації.
На сервері БД запущені такі сервіси:
•
MySQL – система керування
реляційними базами даних. Зберігаються
дані від ERP-системи, дані внутрішніх
веб-сайтів.
•
PostgreSQLоб’єктнареляційна система керування базами
даних (СКБД). База даних бухгалтерії.

RDP- Протокол віддаленого робочого столу) - пропріетарний протокол прикладного рівня, що використовується для
забезпечення віддаленої роботи користувача з сервером, на якому запущений сервіс термінальних підключень.
Основна задача RDP:
• Запуск бухгалтерської програми
1С.

• Забезпечення роботи віддалених
працівників.
Мережевий екран – комплекс програмних засобів, здійснює контроль і фільтрацію мережевих пакетів які проходять через нього відповідно до заданих
правил.
Для організації продуктивної роботи
фірми встановлений окремий сервер сховище даних storage де зберігаються
віртуальні жорсткі диски для серверу віртуалізації. Як бачимо з (рис.1.) в компанії
є 2 комутатори (office-sw та core). В
office-sw на пряму підключені офісні працівники. Сore служить для з’єднання офісного свіча, серверів та маршрутизатора.
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Також в core включений інтернет-канал
провайдера який надає компанії «Крайтек» вихід в глобальну мережу Інтернет.
Недоліки виявлені в мережевих
налаштуваннях
компанії
«Крайтек»
Всі офісні працівники знаходяться в
одній мережі 192.168.10.0/24, що являється не дуже надійним рішенням з точки
зору мережевої безпеки, оскільки будьякий співробітник знаходячись на своєму
робочому місці та знаючи логін і пароль
ресурсу може отримати інформацію, доступ до якої йому заборонений. Це може
призвести до розповсюдження конфіденційних даних.
Також було зафіксовано численні
скарги від офісних працівників на низьку
працездатність ПК. В ході аналізу даної
проблеми було виявлено, що на робочих
станціях є велика кількість ресурсозатратних і не потрібних для роботи програм.
Що й призводить до утилізації оперативної пам’яті і як наслідок низької швидкодії ПК. В ході аналізу було виявлено несвоєчасне оновлення антивірусного програмного забезпечення, що призводить до
розповсюдження програм-вірусів.
Переглянувши журнал подій на сервері FW, було помічено неодноразові
DdoS -атаки на мережу компанії. Проаналізовавши який саме тип атак використовується, було помічено, що DdoS здійснюється через відкриті icmp порти.
Працівникам компанії часто приходять спам-листи. Оскільки електронна
пошта останнім часом стала головним каналом поширення шкідливих програм.
Спам забирає масу часу на перегляд і подальше видалення повідомлень, викликає
у співробітників почуття психологічного
дискомфорту. Разом зі спамом нерідко
видаляється важлива кореспонденція, що
може призвести до втрати клієнтів, зриву
контрактів та інших неприємних наслідків.
Доступ до всіх внутрішніх ресурсів
компанії здійснюється через сервер RDP.
Реалізується це за допомогою підключення по протоколу ssh. Враховуючи, що

ssh порти постійно відкриті, працівник
має можливість цілодобового доступу до
обладнання. Відкритий для всіх мереж ssh
порт є однією з причин здійснення несанкціонованого доступу до внутрішньої мережі компанії.
З плином часу годинники комп'ютерів мають тенденцію відставати. Network
Time Protocol – мережевий протокол часу
(NTP) є одним із способів вести точний
час. Багато сервісів Інтернет спираються
або сильно залежать від точності годин
комп'ютерів. Наприклад, веб-сервер може
отримувати запит на посилку файлу, який
був недавно модифікований. У локальній
мережі необхідно, щоб годинники комп'ютерів, які спільно використовують
файли, були синхронізовані, щоб час модифікації файлів встановлювалося правильно. Такі служби, як cron, також залежать від правильності установки системних годин, оскільки запускають команди
в певний час. Таким чином важливо мати
актуальні NTP сервери. Дана служба запущена на сервері FW. Перевіривши налаштування було виявлено, що синхронізація часу здійснюється з NTP сервером,
який уже давно не підтримується, що
призводить до певних незручностей, таких як не вірно указані в часі події у логфайлах служб.
Оскільки компанія має нештатних
працівників, існує необхідність в листуванні для передачі інформації. Було зафіксовано випадки, коли конфіденційна інформація потрапляла до конкурентів і
цим самим завдавала значної шкоди для
роботи компанії.
Вдосконалення мережевих налаштувань враховуючи виявлені
недоліки на підприємстві «Крайтек»
Для забезпечення контролю доступу
було розділено мережу на підмережі з метою виключення можливості потрапляння
на ПК іншого відділу при відомому логіні
та паролі. Дана ціль досягається при здійсненні таких налаштувань:
1) Розділено всю мережу на підмережі – це допоможе в майбутньому за до-
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помогою ACL розмежовувати трафік офісних працівників.
2) Також було використано такий
інструмент як vlan для розділення локальної мережі на віртуальні підмережі.
Кожна підмережа знаходиться в окремому vlan’і. Трафік маркується на порту свіча куди включений кожний ПК. Всі відділи мають різні номер vlan.
3) Для уникнення розповсюдження
не бажаної інформації між працівниками,
було розділено всю мережу на підмережі,
та сформовано ACL листи, за допомогою
яких забороняється трафік між відділами.
На кожен відділ створюється окремий
access-лист, який потім прикріплюється
на сабінтерфейс підрозділу. Відділу ІТ
дозволяється мати доступ до всіх підмереж. Всім іншим дозволити доступ до
серверів FW, APP та RDP. При таких налаштуваннях трафік не буде проходити
між відділами, як наслідок працівник
який знає логін та пароль ПК співробітника іншого підрозділу не зможе віддалено зайти на його робочу станцію, оскільки
трафік з іншої підмережі буде забороненим.
Для підвищення швидкодії робочих
станцій працівників, було змінено тип облікових записів з «адміністратора» на
«звичайний доступ». Обліковий запис користувача – це зібрання інформації, яку
Windows використовує для визначення, до
яких файлів і папок має доступ користувач і які зміни на комп’ютері він може
здійснювати. Також у ньому зберігаються
особисті налаштування. Кожен користувач отримує доступ до свого облікового
запису за допомогою імені користувача та
пароля. Стандартні облікові записи призначені для щоденного користування
комп’ютером та не дають право на встановлення додаткових програм. Обліковий
запис адміністратора надає повний контроль над комп’ютером. Зміна типу облікового запису здійснюється засобами
Windows.
Встановленовлено ліцензійне антивірусне програмне забезпечення Eset
NOD32.
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Для збільшення надійності підключення до термінального сервера було
створено тунель ssh. Ssh тунель - це тунель, створюваний за допомогою ssh з'єднання і використовується для шифрування тунельованих даних. Застосовується
для захищеної передачі інформації в мережі Інтернет. Особливість полягає в тому, що незашифрований трафік будьякого протоколу шифрується на одному
кінці ssh з'єднання і розшифровується на
іншому.
Для зменшення кількості спроб
отримання несанкціонованого доступу до
ресурсів компанії, було реалізовано можливість підключення до сервера RDP та
інших внутрішніх систем з зовнішніх мереж лише в робочі години. Винятком являється лише відділ ІТ, який має доступ
до всіх ресурсів 24/7 для можливості адміністрування мережі. Реалізоване дане
рішення на сервері FW засобами встроєного брандмауера iptables операційної системи Linux. По замовчуванню iptables
забороняє будь-який трафік з мережі та в
мережу, тому для доступу в Інтернет написано правило для відкриття трафіку в
двох напрямках. Оскільки дане рішення
не є правильним з точки зору мережевої
безпеки, було дозволений доступ в Інтернет лише в робочі години. Винятком являються ІР-адреси: 193.124.123.12 та
187.13.56.29, які належать системним адміністраторам мережі. Правила вмикаються та вимикаються в визначений час.
Реалізовано це за допомогою служби
cron. Регулярні дії описуються інструкціями, поміщеними в файли crontab і в спеціальні директорії.
Створено
теку
/etc/ufwrules в якій знаходяться файли
block.sh та allow.sh з правилами . В файлі
allow.sh описано правило за допомогою
надбудови iptables ufw, яке відкриває
з’єднання з зовнішніми мережами. Виконується він службою cron з понеділка по
п’ятницю з 09:00 до 18:00.
Для забезпечення більш надійного
захисту інформації для кожного користувача було створено персональний аккаунт. Дане рішення реалізовано засобами
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Windows Serwer 2003. Здійснені налаштування дозволяють виявити, ким із працівників були внесені зміни в документи.
Також це забезпечує гнучке управління
правами облікових записів. При звільненні працівника достатньо вимкнути його
аккаунт, а не змінювати пароль групового
облікового запису, як це робилося раніше.
Для уникнення DdoS-атак, які здійснюються через відкриті icmp порти, було
заборонено icmp ping запити.
Для усунення спаму, який засмічує
поштову скриньку користувача, і цим самим знижує швидкість опрацювання корисних листів на поштовому сервері налаштовується DNSBL. Поштовий сервер
звертається до DNSBL, і перевіряє в ньому
наявність IP-адреси клієнта, з якого він
приймає повідомлення. При позитивній
відповіді вважається, що відбувається
спроба прийому спам-повідомлення. Серверу відправника відправляється помилка
5xx (невиправна помилка) і повідомлення
не приймається. Поштовий сервер відправника створює «відмовне повідомлення»
відправнику про неможливість доставки
пошти. Фільтри спаму значно зменшують
непродуктивні трудовитрати, пов'язані з
розбором спаму, знижують трафік і завантаження серверів, покращують психологічний фон в колективі і зменшують ризик
залучення співробітників компанії в шахрайські операції. Крім того, фільтри спаму зменшують ризик зараження новими
вірусами, оскільки повідомлення, що містять віруси часто мають ознаки спаму. На
сервері FW налаштований поштовий сервер postfix в конфігураційному файлі якого підключаються DNSBL–списки.
Для зменшення ризику несанкціонованого доступу було встановлено програму fail2ban. Основна ідея Fail2ban - при
перевищенні 6-ти невдалих вводів пароля
поспіль блокує IP, з якого були спроби
підбору пароля на заданий час. Налаштована дана служба на сервері FW.
Враховуючи той факт, що кожному
працівнику був виданий власний логін та
пароль, виникла необхідність ведення
журналу подій сервера RDP. Для того,

щоб система записувала в журнал подій
інформцію про те, хто входить в систему,
потрібно налаштувати групові політики, а
саме включити параметри аудиту системи, що відносяться до подій входу в систему. Події входу в систему відстежують
події як локального, так і мережевого
входу. Кожна подія містить інформацію
про обліковий запис, за допомогою якої
зроблений вхід в систему, а також час,
коли ця подія відбулася. Засобами
Windows Serwer 2003 було ввімкнено аудит входу в систему, аудит доступу до
об’єктів та аудит подій входу в систему.
Синхронізація годин є дуже важливою умовою, оскільки ssh доступ в компанії «Крайтек» дозволяється працівникам фірми в визначений час, враховуючи
той факт що в налаштуваннях використовувалися NTP сервери, які вже не обслуговуються виникла необхідність в зміні
NTP сервера на актуальний. Також було
указано декілька NTP серверів для забезпечення надійності правильної синхронізації часу, навіть у випадку відмови одного із указаних NTP серверів.
Для підвищення мережевої безпеки
та виключення можливості потрапляння
конфіденційної інформації до конкурентів, було налаштовано шифрування поштових повідомлень.
Шифрування дозволяє захистити
інформацію шляхом її перетворення в незрозумілий текс з можливістю подальшого розшифрування. Всі працівники компанії для відправки та прийому пошти використовують поштовий клієнт Mozilla
Thunderbird, в якому встановлений зовнішній палагін Enigmail для шифрування та
дешифрування листів на основі створених
криптографічних ключів додатком Kleopatra. За допомогою якої створюється публічний ключ, який відсилається отримувачу пошти, за допомогою якого шифрується повідомлення. У власника ключа
залишається закритий ключ, яким він користується для дешифрування листа, який
йому був адресований.
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Висновки
Питання безпеки завжди стояло перед комп'ютерними мережами, але сьогодні як ніколи зростає усвідомлення того,
наскільки важливою є безпека комп'ютерних мереж в корпоративних інфраструктурах. В даний час для кожної корпоративної мережі необхідно мати чітку політику
в
області
безпеки.
Ця
політика розробляється на основі аналізу
ризиків, визначення критично важливих
ресурсів і можливих загроз.
Враховуючи наведені вище фактори
в компанії «Крайтек» виникла необхідність дослідження та удосконалення власних мережевих налаштувань. В даній
статті продемонстровано аналіз існуючої
мережі, показано недоліки та можливі
наслідки нехтування стандартами безпеки.
Для забезпечення повної безпеки
всієї IT інфраструктури необхідно впроваджувати механізми захисту на всіх рівнях мережі від кордону до комутаторів
доступу. На рівні доступу рекомендується
використовувати керовані комутатори з
підтримкою функціонала захисту протоколів ARP, DHCP, STP. Авторизувати користувачів при підключенні за допомогою
технології 802.1x. Підключати співробітників в різні VLAN залежно від їх функціональних обов'язків і задавати правила

83

взаємодії і доступу до різних ресурсів на
рівні розподілу.
Для управління всім мережевим обладнанням повинні використовуватися
захищені
протоколи
SSH,
HTTPS,
SNMPv3. Для можливості аналізу логфайлів час на пристроях має бути синхронізоване. Для розуміння, який трафік
ходить в мережі, наскільки завантажено
обладнання, які події на ньому відбуваються, використовувати протокол Syslog.
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За період останніх років, програмування набуло неабиякої популярності серед людей різних, як по характеру, так і по роду їхніх занять. В теперішній час “час технічного прориву” саме на просторах інформаційної індустрії зароджуються новинки, які і дають
поштовхи подальшому розвитку. І в саме цей складний період програмісти зайняли одну
з ключових позицій в напрямку прогресу
Ключові слова: Програмування, принципи програмування, функції, процедури.

Вступ
Програмування з кожним роком все
більше і більше починає нас дивувати.
Абсолютно кожен може зробити свій внесок в розвиток цієї індустрії, адже колись
малопопулярний напрямок, так би мовити
напрямок ”мистецтва”, став дуже популярним в теперішній час напрямком зайнятості. В якому навіть початківець може
зробити щось дійсно суттєве та значиме.
Але, як завжди, для того щоб щось почати
робити потрібно зробити певний вибір, а
саме: яку мову програмування вибрати? з
чого почати?
Виникнення Функціонального
програмування
Перші мови високого рівня були імперативні, тобто орієнтованими на послідовне виконання інструкцій, які оперують
з пам’яттю. Їх теорію було закладено
Джоном фон Нейманон та Аланом Тюрінгом в 30-х роках 20 століття. Математичні
основи теорії ФП розробили в ХХ столітті, а саме 20-30 роках:
− Алонзо Черч (США) (математик та
логік).
− Хаскел Каррі (Англія) (математик та
логік).
В 50-х роках минулого століття, коли Джон МакКарті розробив мову програмування “LISP”, яка практично стала
першою функціональною мовою програ-

мування. В основі “LISP” лежить наступний математичний апарат:
− Лямбда-числення (Алонзо Черча).
− Теорія рекурсивних функцій.
Існують мови функціонального програмування з лінивою і енергійною семантикою. Ліниві обчислення (відкладені) це концепція в деяких мовах програмування, згідно якої обчислення відкладають до тих пір, поки не знадобиться їх
результат. Найбільш відомі мови функціонального програмування це : Haskel,
Lisp, ML, Miranda, Erlang, Nemerle, F# та
інші.
На початку 80-х ХХ століття досить
активно почали розроблятися моделі типізації, які підійдуть до функціональних
мов програмування. Велика частина цих
моделей включали в себе такі механізми
як поліморфізм та абстракція даних. Відповідно з’являється велика кількість функціональних типізованих мов а також і
їхні діалекти, а саме: ML, Hope, Miranda
та багато інших. Але потрібно було з великої кількості наявних груп сформувати
одну найбільш універсальну мову функціонально програмування, в які б було
відтворено всі плюси інших мов. Як ви
самі вже здогадались у них це вийшло.
Мова отримала назву “Haskell” на честь
Хаскела Каррі.
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Підходи та мови програмування
Перші мови програмування, як і
ЕОМ, були примітивні і орієнтувались на
чисельні розрахунки. Програми були лінійними послідовностями операцій з регістрами.
З появою мов високого рівня залежність реалізації від апаратного забезпечення істотно зменшилась. Платою за це
ставала поява спеціальних програм, які
перетворюють інструкції умов в коди
програми, та певна втрата в швидкості
обчислень.
Основною відмінністю використання імперативного підходу було підвищення ефективності праці розробників за рахунок абстрагування від конкретних деталей апаратного забезпечення. Одна інструкція (оператор) мови високого рівня
відповідала послідовності з декількох низькорівневих інструкцій, або команд. Виходячи з того, що програма, по суті, була
набором директив, звернених до комп'ютера, такий підхід до програмування
отримав назву імперативну.
Приводячи наочний приклад - мова
APL, що трансформувалася в BPL і потім
в C. Основні конструкції останнього залишаються незмінними ось вже декілька
десятиліть і присутні в мові C#. Приклади
інших імперативних мов програмування:
Basic, COBOL, Pascal.
У 60-х роках виникає новий підхід
до програмування, який до цих пір успішно конкурує з імперативним. Суть підходу полягає в тому, що програма є не
набором команд, а описом дій, які необхідно здійснити. Цей підхід, як ми побачимо згодом, істотно простіше і прозоріше формалізується математичними засобами. Отже, програми простіше перевіряти на наявність помилок (тестувати), а
також на відповідність заданій технічній
специфікації (верифікувати).
Високий ступінь абстракції також є
перевагою даного підходу. Фактично,
програміст оперує не набором інструкцій,
а абстрактними поняттями, які можуть
бути достатньо узагальненими. Приклади
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декларативних мов програмування: SML,
Haskell,Ocaml, F#, Prolog.
Однією з особливостей мов високого рівня була можливість повторного використання раніше написаних програмних блоків, що виконують ті або інші дії,
за допомогою їх ідентифікації і подальшого звернення до них, наприклад по
імені. Такі блоки отримали назву функцій
або процедур, і програмування набуло
більш впорядкованого характеру.
Функціональне та об’єктноорієнтоване програмування
Одним з шляхів розвитку декларативного стилю програмування став функціональний підхід, що виник після створення мови LISP. Особливістю даного підходу є те, що будь-яка програма, написана на такій мові, може інтерпретуватися
як функція з одним або декількома аргументами. Такий підхід дає можливість
прозорого моделювання тексту програм
математичними засобами, а значить, вельми цікавий з теоретичної точки зору.
Оскільки функція є природним формалізмом для мов функціонального програмування, реалізація різних аспектів
програмування, пов'язаних з функціями,
істотно спрощується. Зокрема, стає прозорим написання рекурсивних функцій,
тобто функцій, що викликають самих себе
як аргумент. Крім того, природною стає і
реалізація обробки рекурсивних структур
даних. Мови функціонального програмування не позбавлені недоліків. Часто до
них відносять нелінійну структуру програми і відносно невисоку ефективність
реалізації. Проте перший недолік достатньо суб'єктивний, а другий успішно подоланий сучасними реалізаціями.
Важливим кроком на шляху до вдосконалення мов програмування стала поява об'єктно-орієнтованого підходу до
програмування (ООП) і відповідного класу мов. В рамках даного підходу програма
є описом об'єктів, їх властивостей (або
атрибутів), класів (або сукупностей), способів їх взаємодії і операцій над об'єктами
(або методами). Безперечною перевагою
даного підходу є концептуальна близь-
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кість до наочної області довільної структури і призначення. Механізм спадкоємства атрибутів і методів дозволяє будувати
похідні поняття на основі базових і таким
чином створювати модель скільки завгодно складній наочній області із заданими
властивостями.
Ще одним теоретично цікавою і
практично важливою властивістю об'єктно-орієнтованого підходу є підтримка механізму обробки подій, які змінюють атрибути об'єктів і моделюють їх взаємодію
в наочній області. Переміщаючись за ієрархією класів від більш загальних понять
наочної області до конкретнішим (або від
складніших - до простішим) і навпаки,
програміст дістає можливість змінювати
ступінь абстрактності або конкретності
погляду на модельований їм реальний
мир. Об'єкти, класи і методи можуть бути
поліморфними, що робить реалізоване
програмне забезпечення гнучкішим і універсальним.
Складність адекватної формалізації
об'єктної теорії породжує труднощі тестування і верифікації створеного програмного забезпечення. Ймовірно, ця обставина є одним з найістотніших недоліків
об'єктно-орієнтованого підходу до програмування.
Основна ідея функціонального
програмування
Ідея функціонального програмування спирається на інтуїтивне уявлення про
функції, як про достатньо загальний механізм постановки і аналізу складних задач. ФП ставить своєю метою надати кожній програмі просту математичну інтерпретацію. Основним в парадигмі ФП є
функція. Математичні функції виражають
зв’язок між параметрами (входом) і результатом (виходом) деякого процесу.
Обчислення – це також процес, тому функція є відповідним і адекватним засобом
опису обчислень. Цей принцип покладений в основу функціональної парадигми і
функціонального стилю програмування.
Функціональна програма являє собою набір визначень функцій. Функції визначаються через інші функції або рекурсивно

через самих себе. Для професійної розробки програмного забезпечення на мовах
функціонального програмування необхідно глибоко розуміти природу функції.
Основні принципи об’єктноорієнтованого програмування
Об'єктно-орієнтоване програмування засноване на «трьох китах» - трьох
найважливіших принципах, що додають
об'єктам нові властивості. Цими принципами є інкапсуляція, спадкування та поліморфізм.
Інкапсуляція – це об'єднання в єдине
ціле даних і алгоритмів обробки цих даних. В рамках ООП дані називаються полями об'єкта, а алгоритми – об'єктними
методами.
Інкапсуляція дозволяє в максимальному ступені ізолювати об'єкт від зовнішнього оточення. Вона істотно підвищує
надійність розроблюваних програм, тому
локалізовані в об'єкті алгоритми обмінюються з програмою порівняно невеликими
обсягами даних, причому кількість і тип
цих даних звичайно ретельно контролюються. В результаті заміна або модифікація алгоритмів і даних, інкапсульованих в
об'єкт, як правило, не тягне за собою погано простежуються наслідків для програми в цілому. Іншим важливим наслідком інкапсуляції є легкість обміну об'єктами, переносу їх з однієї програми в іншу. Можна сказати, що ООП «провокує»
розробку бібліотек об'єктів, таких як
Turbo Vision.
Спадкування є властивість об'єктів
породжувати своїх нащадків. Об'єктнащадок автоматично успадковує від батька всі поля і методи, може доповнювати
об'єкти новими полями і замінювати (перекривати) методи батька або доповнювати їх.
Принцип успадкування вирішує
проблему модифікації властивостей об'єкта і додає ООП в цілому виняткову гнучкість. При роботі з об'єктами програміст
звичайно підбирає об'єкт, найбільш близький за своїми властивостями для вирішення конкретного завдання, і створює
одного або декількох нащадків від нього,
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які «вміють» робити те, що не реалізовано
в батьку.
Поліморфізм – це властивість споріднених об'єктів (тобто об'єктів, що мають
одного загального батька) вирішувати
схожі за змістом проблеми різними способами. В рамках ООП поведінкові властивості об'єкта визначаються набором
вхідних у нього методів. Змінюючи алгоритм того чи іншого методу в нащадках
об'єкта, програміст може надавати цим
нащадкам відсутні у батька специфічні
властивості. Для зміни методу необхідно
перекрити його в нащадку, тобто оголосити в нащадку однойменний метод і реалізувати в ньому потрібні дії. В результаті
в об'єкті-батьку і об'єкті-нащадку будуть
діяти два однойменних методу, що мають
різну алгоритмічну основу і, отже, що додають об'єктам різні властивості. Це і називається поліморфізмом об'єктів.
Так об’єктно-орієнтоване чи функціональне програмування (ООП) не може
змагатися з ФП в підході до реалізації паралелізму і розподілених обчислень, тому
що весь ООП ґрунтується на понятті
змінності стану (зазначимо, що це особливість імперативних мов, але суть в тому, що переважна більшість з них є об'єктно-орієнтованими). Справа в об'єктних
методах. Проблема виникає, коли від одного і того ж методу вимагають синхронності виконання на безлічі ядер, що в
підсумку виливається в неосяжні потоки
додаткового коду, а це, скажемо так, не
додає простоти або гнучкості. Зазначимо
що: Java і С ++ вже товаришують з Лямбда-обчисленням. Тобто найпопулярніші
мови вже починають “переодягатися” в
ФП і напевно скоро до них підключаться
їх менш популярні “брати”. Важливо відзначити, що вам не доведеться відмовлятися від змінних станів, головна ідея ФП
полягає в тому, щоб використовувати їх
тільки, коли це дійсно необхідно.
Завдання та властивості ФП
В якості задач які традиційно розглядаються в програмуванні можна виділити наступні :
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− Побудова математичного описання
функції.
− Визначення формальної семантики
мови програмування .
− Отримання залишкової процедури.
− Еквівалентна трансформація програм.
− Доказ наявності деякої властивості
програми.
− Опис динамічних структур даних.
− Автоматична побудова значної частини програми по описанню структури
даних, які обробляються створеною програмою.
Всі ці завдання досить легко вирішуються засобами функціонального програмування, але практично не вирішуються в імперативних мовах.
− В якості основних властивостей
можна виділити наступні, а саме :
− Простота та представлення в короткому вигляді.
− Строга типізація.
− Модульність.
− Чистота, тобто відсутність будьяких побічних ефектів.
− Відкладені обчислення.

Висновки
Перед кожним молодим програмістом постає проблема вибору, адже до цього часу є прибічники як однієї, так і іншої
сторони, що всіляко намагаються зазначити плюси одного підходу та висвітлити
мінуси іншого. Зазначимо що на даний
момент не визначено який з підходів
кращий, адже велика кількість програмістів користується ООП, але і зазначимо що
в останній період ФП починає набувати
все більшої популярності.
Список літератури
1.
Основы функционального програмирования Л.В.Городная (Новосибирск,
2004).
2.
http://habrahabr.ru/post/142351/
3.
Филд А., Харрисон П. Функциональное программирование. М.: Мир, 1993.

Статтю подано до редакції 22.03.2015

88
УДК 004.054
Руденко І.І.,
Моденов Ю.Б., к.т.н.

DATA TIDYING: ПІДГОТОВКА СТАТИСТИЧНИХ
ДАНИХ НА МОВІ R
Національний авіаційний університет
modenov1951@gmail.com
Є поширена думка, що до 80% процесу аналізу даних – це час, витрачений на їх нормалізацію. У цій статті ми зупинимося лише на одному аспекті підготовки даних до аналізу
– структурування та впорядкування наборів даних – data tidying
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нормалізація, лістинг, функція Gather.
− кожне спостереження формує ряВступ
Процес “data tidying” передує безпо- док;
− кожен тип одиниці спостереженсередній обробці даних і є особливо корисним інструментом для тих, хто хоче про- ня формує таблицю.
аналізувати поведінку користувачів не
Порушення кожного з перераховазастосовуючи дорогі засоби аналізу такі них ознак означає що набір даних є хаояк Intercom. Таким чином, ми можемо де- тичним або невпорядкованим.
інкрементувати два важливі економічні
Правила впорядкування набопоказники як вартість кінцевого продукту
та час, що затрачений на розробку бази ру статистичних даних
У реальному світі отримати відразу
даних. Перекласти термін «tidy data» на
упорядкований
набір даних ви можете,
українську мову можна як «впорядковані
дані». Варто розпочати із питання, що та- хіба що, випадково. Розглянемо п'ять основних проблем в наборах даних і шляхи
ке упорядкований набір даних.
їх вирішення за допомогою пакетів мови
Набори даних
R tidyr і dplyr.
Велика частина наборів даних - це
1. У заголовках стовпців знаходятьтаблиці, що містять рядки і стовпці. На- ся значення, а не імена змінних. Розглябори даних містять значення. Зазвичай це немо масив даних students
або цифри (кількісні дані) або рядки (які> students
сні дані). Кожне значення ставиться з одgrade male female
ного боку до змінної, з іншого боку до
1 A 1 5
2 B 5 0
відповідного спостереження. При цьому
3 C 5 2
спостереження можуть групуватися в ти4 D 5 5
пи одиниць спостереження (observation
5 E 7 4
units), щоб забезпечити їх роздільне зберігання і не допустити можливих невідпоЛістинг 1. Масив даних students
відностей.
в середовищі R
Набір даних може бути впорядковаУ першій колонці Grade вказані оціним або хаотичним в залежності від того,
як рядки, стовпці і таблиці відповідають нки, які отримали студенти, а в другій і
спостереженням, змінним і типам оди- третій – яка кількість хлопців і дівчат відповідно серед них було. Насправді в цьониць спостереження.
Є три ознаки упорядкованого набо- му наборі даних три змінних - оцінка,
стать і кількість. Значення змінної «стать»
ру даних:
міститься в заголовках другого і третього
− кожна змінна формує стовпець;
стовпця. Змінна кількість описує, скільки
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є студентів для кожної комбінації оцінки і
статі.
Щоб упорядкувати цей набір даних,
нам потрібно досягти такого результату,
щоб кожен стовпець описував окрему
змінну. Це можна легко зробити за допомогою функції Gather:
> gather(students, sex, count, -grade)
grade sex count
1
A male 1
2
B male 5
3 C male 5
4
D male 5
5
E male 7

Лістинг 2. Впорядкований масив даних
students за допомоги функції Gather
За допомогою функції Gather ми
збираємо декілька стовпців в пари keyvalue. В даному випадку sex – це key, а
count - value. Параметр «-grade» означає,
що ця змінна в процесі не бере участь і
залишається без змін.
2. Кілька змінних зберігаються в одному стовпці
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Розглянемо набір даних Students2:
> students2
grade male_1 female_1 male_2 female_2
1 A 3
4 3
4
2 B 6
4 3
5
3 C 7
4 3
8
4 D 4
0 8
1
5 E 1
1 2
7

Лістинг 3. Масив даних students2
Він схожий на попередній набір даних. Відмінність полягає в тому, що тут є
поділ за двома класами і кількість студентів вказано з розподілом за статтю та класом. До того ж тут додаються нові змінні
«стать» і «клас», що зберігаються в одному стовпці. В даному випадку проблема
впорядкування набору даних вирішується
в два кроки. Спочатку виводимо змінну
count, зберігаючи об'єднання змінних статі і класу. Далі розділяємо змінні «стать» і
«клас» по різних стовпцях. Для зручності
в міні-скрипті з'єднуємо всі дії оператором chain:

students2 %>%
gather(sex_class, count, -grade) %>%
separate(sex_class, into = c("sex", "class")) %>%
print
Лістинг 4. Скрипт на мові R, що об’єднує змінні статі та класу оператором chain

3. Змінні зберігаються як в стовпцях, так і в рядках
1
3
4
5

Розглянемо масив даних students3:

> students3
name test
class1 class2 class3 class4 class5
Sally midterm
A <NA> B <NA> <NA>
2 Sally final
C <NA>
C <NA> <NA>
Jeff midterm
<NA>
D <NA>
A <NA>
Jeff final
<NA> E <NA> C <NA>
Roger midterm
<NA> C <NA> <NA> B
Лістинг 5. Масив даних students3

Для кожного з п'яти студентів у нас
є проміжна і фінальна оцінка. При цьому
кожен навчався у двох класах з п'яти можливих. Проблеми цього набору даних
починаються з того, що імена стовпців
class1: class5 містять значення однієї
змінної class. Значення стовпця test
(midterm, final) повинні бути змінними і
містити значення grade для кожного студента.

Для вирішення цього завдання організуємо змінну class і помістимо імена
стовпців class1: class5 в її значення. Далі
розкриємо значення стовпця test в змінні
final і midterm. І, нарешті, заберемо ентропію значень змінної клас, залишивши
там тільки цифри. Нижче наведено мініскрипт:

90
students3 %>%
gather(class, grade, class1:class5, na.rm = TRUE) %>%
spread(test, grade) %>%
mutate(class, class = extract_numeric(class)) %>%
print
Лістинг 6. Скрипт на мові R, що організовує змінну class з оператором mutate

Результат його роботи - впорядкований масив даних:
name
class final midterm
1 Brian
1 B
B
2 Brian
5 C
A
3 Jeff
2 E
D
4 Jeff
4 C
A
5 Karen
3 C
C
Лістинг 6. Скрипт на мові R, що організовує змінну class з оператором mutate

4. Кілька типів одиниць спостереження зберігаються в одній таблиці
Наступний набір даних students4 виглядає практично так само, як упорядко1
2
3
4
5

id
168
168
588
588
710

ваний students3 з попереднього прикладу.
Головна відмінність - додалися стовпці id
і стать.

> students4
name sex class midterm final
Brian F 1
B B
Brian F 5
A C
Sally M 1
A C
Sally M 3
B C
Jeff M 2
D E

Лістинг 7. Масив даних students4

Проблема набору полягає в надмірності даних - поєднання (id, name, sex) зустрічаються по два рази. Рішення завдання полягає в поділі набору даних за двома
таблицями:
− у першій буде зберігатися інформація по студентам (id, name, sex);

1
2
3
4
5

− у другій зберігатиметься інформація за оцінками (id, class, midterm, final)
Збираємо таблицю інформації по
студентам (вибираючи потрібні стовпці і
видаляючи дублікати). Далі робимо вибірку необхідних нам полів. В результаті
отримаємо наступний впорядкований масив даних:

gradebook <- students4 %>%
select(id, class, midterm, final) %>%
print
id class midterm final
168 1
B B
168 5
A C
588 1
A C
588 3
B C
710 2
D E

Лістинг 8. Видаляємо дублікати і отримуємо новий впорядкований масив

5. Одна одиниця спостереження
зберігається в кількох таблицях
Наведемо приклад зворотний попередньому - одиниця спостереження збері-

гається в різних таблицях (passed - ті, хто
іспит здав і failed - ті, хто не здав):
> passed
name class final
1 Brian
1 B
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Лістинг 10. Впорядкований масив за ознакою
статусу проходження іспиту

2 Roger
2 A
3 Roger
5 A
4 Karen
4 A
> failed
name class final
1 Brian
5 C
2 Sally
1 C
3 Sally
3 C
4 Jeff
2 E
5 Jeff
4 C
6 Karen
3 C
passed
failed
>
Source:
name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Karen
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При цьому інформація про те, чи
здав студент іспит чи ні, міститься в самій
оцінці (A, B - здав, в інших випадках - не
здав).
Об'єднаймо інформацію в одну таблицю, попередньо додавши стовпець
status з ознакою, чи здав студент іспит чи
ні:
<<local

mutate(passed,
status
mutate(failed,
status
rbind_list(passed,
data
frame
class

Brian
Roger
Roger
Karen
Brian
Sally
Sally
Jeff
Jeff
3 C failed

=
=
[10

"passed")
"failed")
failed)
x
4]

final
1
2
5
4
5
1
3
2
4

B
A
A
A
C
C
C
E
C

status
passed
passed
passed
passed
failed
failed
failed
failed
failed

Лістинг 11. Кінцевий результат - впорядкований масив students

Висновок
В результаті отримали упорядкований набір даних з ознакою passed / failed,
використавши при цьому пакети мови R
за допомоги методології data tidying. Наукове значення даної методології обробки
великих масивів статистичних даних має
великий влив на роботу аналітиків даних.
Використовуючи алгоритми впорядкування інформації ми маємо змогу зекономити кошти та час на нормалізації розробленої бази даних.
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КОНЦЕПЦІЯ НАДІЙНИХ І БЕЗПЕЧНИХ ОБЧИСЛЕНЬ
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Розглянуто основні принципи розробки надійних і безпечних програм. Запропонована концепція надійних і безпечних обчислень (trustworthy computing) може бути
використана розробниками програмного забезпечення для покращення надійності
та безпеки своїх комп’ютерних систем і програм.
Ключові слова: надійні і безпечні обчислення, безпека коду, надійність коду,
конфіденційність інформації, оперативність і коректність бізнесу
Постановка проблеми
Одним з найбільш важливих і перспективних напрямків інформаційних технологій (ІТ) є надійне і безпечне програмування. У більш широкому значенні, в
сучасній англомовній термінології, даний
термін звучить як trustworthy computing,
що в буквальному перекладі означає обчислення, що заслуговують довіри. Що це
означає на практиці?
Основна частина
Як відомо, протягом усього розвитку програмування та програмного забезпечення, за будь-яких підходах до розробки програм, найбільш важливими їх якостями визнавалися працездатність і корисність (usability) – програма повинна виконувати те, чого від неї очікують, у заданих умовах, а також бути дружньою до
користувача (бути зручною), мати комфортний інтерфейс користувача, «вести себе
розумно», з точки зору життєвої та професійної логіки. Тільки така програма, на
наш погляд, заслуговує довіри користувачів, тому і ставимо ці якості на перше місце при визначенні поняття trustworthy
computing.
Слід визнати, що найважливішою
якістю програм є їх безпека (security1):
програма повинна вміти захищатися від
зовнішніх загроз і атак та зберігати працездатність після їх відбиття. Сьогодні на це
1

Стійкість коду програмного продукту до зовнішніх загроз і
атак, бути здатним до їх запобігання та відбиттю (ослаблення
їх ефекту).

звертають особливу увагу, оскільки, через
широке розповсюдження мереж і через
ускладнення
архітектури
програм,
з’явилося набагато більше можливостей
для хакерських атак, наслідки яких можуть бути дуже серйозні, так як використання програмного забезпечення стало
частиною нашого повсякденного життя.
Інша найважливіша якість програми
– надійність (reliability2): програма повинна «вести себе розумно» і передбачувано
у разі некоректних вихідних даних і забезпечувати безвідмовну роботу протягом
якомога довшого періоду часу. Поняття
надійності раніше було прийнято кількісно характеризувати в термінах Mean Time
Between Failures (MTBF) - середнього часу напрацювання на відмову, тобто середнього часу, протягом якого система працює безвідмовно. Тому сьогодні потрібні
більш детальні і точні кількісні оцінки і
передбачення надійності, над якими і ведеться робота.
Третє. Програма повинна забезпечувати захист і коректність використання
конфіденційної інформації (privacy3) –
особистих і банківських даних, інформації, що використовується в повсякденній
роботі підприємства та ін. На такий вид
інформації необхідно отримати дозвіл у
2

Здатність коду програмного продукту забезпечувати специфіковану для нього поведінку, яка передбачувана в заданих
умовах.
3

Збереження кодом програмного продукту конфіденційного
статусу для любої, що використовується ним приватної чи
корпоративної інформації про користувача, його додатках та
інфраструктури.
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користувача і використовуватися тільки в
разі крайньої необхідності, для конкретних цілей, які програма повинна зрозуміло пояснювати користувачеві, своєчасно
попереджувати його про це і заручатися
його схваленням і довірою.
Четверте. Фірма-розробник програми повинна забезпечувати цілісність і коректність бізнесу (business integrity4),
пов’язаного з розробкою і використанням
програми. Дана якість має дві сторони.
По-перше, це чітка організація супроводження програми – швидке виправлення
помилок і швидкі відповіді на запитання
користувачів, які, в свою чергу, повинні
оцінити хорошу організацію бізнесу,
пов’язаного з розробкою і супроводженням програми, і, як наслідок, продовжувати користуватися програмою і тим самим
приносити її розробникам дохід. Подруге, це контроль прозорості, законності,
коректності бізнесу компанії-користувача
програми. Мається на увазі, насамперед,
що програма повинна підказувати користувачу, як її використовувати коректно.
Якщо використання програми пов’язано з
веденням якого-небудь бізнесу – продажів, реклами, перерахування коштів тощо, – то програма повинна контролювати
коректність і законність всіх операцій, які
користувач виконує з її допомогою, а в
разі виявлення будь-яких відхилень від
цього правила – попереджати і консультувати користувача, щоб запобігти його
можливі несанкціоновані та незаконні дії.
Чотири перерахованих якості програм – security, reliability, privacy, business
integrity, яким сьогодні надається особливе значення, стали основою ініціативи
trustworthy computing (TWC)[1], проголошеної в 2002 р. корпорацією Microsoft. У
меморандумі TWC фірми Microsoft вони
названі «Чотирма колонами TWC» (four
pillars). Якість usability ми додаємо до
розглянутої парадигми, виходячи з міркувань здорового глузду.
4

Швидкість, якість і повнота супроводження програмного
продукту, а також дотримання фірмою-розробником програмного продукту всіх законодавчих актів і юридичних установлень.
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Головна мета ініціативи TWC – звернути увагу фірм-розробників програмного забезпечення на особливу важливість
зазначених якостей програм. А розробники повинні прагнути до того, щоб враховувати вимоги TWC, починаючи з самих
ранніх етапів розробки.
Класичною роботою по TWC стала
книга [2], в якій детально, на змістовних
прикладах, пояснюються принципи розробки безпечного коду. Книга має додаток на Web-сайті, де доступні для скачування через Web корисні приклади безпечного коду.
З метою докорінного покращення
надійності та безпеки власних програм
фірма Microsoft розробила і застосовує
особливу схему життєвого циклу розробки
безпечних
програм
(Security
Development Lifecycle, SDLC) [3]. Вона є
результатом аналізу серйозних уроків, що
вдалося витягти Microsoft з досвіду експлуатації попередніх версій Windows, до
Windows XP. Для покращення безпеки вже
випущеної і поширеною по всьому світу
ОС Windows 2000, яка була розроблена ще
до введення SDLC, Microsoft довелося терміново перервати подальшу розробку
системи, «посадити за парти» всіх її розробників, навчити їх у найкоротші можливі терміни принципам розробки безпечних програм, а потім за короткий термін
виправити вже існуючий, гігантський код
операційної системи і поширити її нову,
більш надійну і безпечну версію. У світову історію програмування цей безпрецедентний крок увійшов під назвою
«Security push» [2].
Щоб уникнути подібних дорогих екстрених заходів при розробці нового програмного забезпечення, Microsoft рекомендує застосовувати схему SDLC – проектувати, розробляти і тестувати реалізацію
підсистеми безпеки на кожному етапі
життєвого циклу програми, тобто займатися безпекою програми постійно, починаючи з самих ранніх етапів її розробки.
У цьому – основна суть схеми SDLC.
Оскільки для практичного виконання даного принципу потрібні висококлас-
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ні експерти з комп’ютерної безпеки, якими більшість інженерів-програмістів, на
жаль, аж ніяк не являються, – Microsoft
рекомендує в кожному проекті мати невелику групу експертів з безпеки, або хоча б
одного експерта, можливо, запрошеного з
іншої компанії, – «security buddy». Мета
експертної групи з безпеки – постійний
контроль дотримання правил розробки
безпечного коду на всіх етапах розробки,
консультації розробників з безпеки та ін.
Згідно з принципами TWC і SDLC,
безпека системи починається ще до її розробки. У документі, що описує вимоги
(requirements) до системи, повинні бути
окремими розділами сформульовані вимоги до безпеки, типові можливі загрози
(threats) системи та методи їх пом'якшення (mitigation). Для здійснення цих
принципів необхідно ще на початкових
етапах розробки займатися моделюванням загроз (threat modeling) [4].
Перерахуємо найважливіші принципи розробки безпечного коду, згідно
TWC:
• Принцип мінімізації поверхні програми яку атакують (minimizing the attack
surface). Необхідно проектувати і реалізовувати програму так, щоб хакери мали
якомога менше можливостей «зламати»
дані працюючої програми і вивести її з
ладу.
• Принцип мінімальних привілеїв
(least privilege). У більшості випадків розробка та налагодження програм ведеться
розробниками «від імені адміністраторів»,
тобто програма тестується від імені користувача, що має права адміністратора, наприклад, право зміни реєстру або інших
системних файлів. При спробі використовувати таку програму від імені звичайного користувача можуть виникнути проблеми, пов’язані з відсутністю повноважень. Щоб цього не сталося, програму
необхідно обов’язково тестувати від імені
звичайного непривілейованого користувача. Функціональність програми не повинна спиратися на те, що користувач має
права адміністратора.

• Принцип забезпечення безпеки
згідно з проектом, за замовчуванням, при
розгортанні (secure by design, by default,
by deployment). Як зазначалося раніше, ще
на етапі проектування програми необхідно передбачити для неї заходи безпеки.
Програма має бути реалізована так, щоб
бути безпечною за замовчуванням, тобто
всі заходи і перевірки безпеки за замовчуванням повинні бути включені (навіть
якщо це призведе до деякого уповільнення програми або деяких незручностей для
користувача). Нам добре відомо, що
останнє означає на практиці: ОС і браузер
запрошують додаткові підтвердження від
користувача в разі потенційно небезпечних для системи дій – перегляду незнайомого сайту, викачування і інсталяції чужих програм та ін. Це характерно для всіх
версій Windows, починаючи з 2002 р.
Світова спільнота програмістів спочатку дещо скептично поставилася до ініціативи TWC, однак за 13 років ситуація
докорінно виправилася. Проблеми з безпекою і з зовнішніми атаками відчувають
програмні
продукти
всіх
фірмрозробників і мільйони їх користувачів.
Microsoft своєю ініціативою TWC подає
приклад іншим компаніям, індивідуальним розробникам і користувачам, і тепер
справа – за нами: ми повинні цю ініціативу підхопити і розвивати, для нашої з вами користі і безпеки програм, які ми розробляємо і використовуємо.
Стосовно нас, шановні колеги по ІТосвіті, це означає, насамперед, що ми повинні вчити наших студентів принципам,
технологіям і інструментам TWC і їх
практичного застосування.
На жаль, поки не тільки в Україні,
але й у всьому світі навчання TWC недостатньо поширене. Цим займаються, головним чином, університети і коледжі в
США і Канаді, орієнтовані на військові
розробки, – історично саме військові і
близькі до них організації, з цілком зрозумілих причин, відчувають особливий
інтерес до комп'ютерної безпеки.
Така ситуація має бути терміново
виправлена – неможливо більше мирити-
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ся з (як доводиться визнати) висококваліфікованими атаками хакерів, які зламують захист банків, найважливіші сайти,
що проникають до нас з недобрими намірами через IP-мережі, електронну пошту
тощо, – і при цьому завдають багатьом з
нас щодня відчутний матеріальний і моральний збиток.
Як уже зазначалося, однією з найсерйозніших проблем розвитку TWC, як наукового напрямку, є розробка кількісних
оцінок (quantitative assessment) безпеки,
ризику при розробці та використанні програм, надійності програм. У цьому відношенні слід відзначити роботи [5, 6], завдяки яким, вперше в більш ніж 50-річній
практиці програмування, стає можливим
використання реалістичних і практично
орієнтованих кількісних оцінок якостей і
властивостей програм, які відповідають
основним положенням TWC. Методи таких оцінок засновані на методах математичної статистики.
Підкреслимо, що без кількісної оцінки характеристик TWC застосування
принципів TWC в значній мірі втрачає як
наукове так і практичне значення.
Висновки
1. Надійні та безпечні обчислення
(trustworthy computing) – актуальний напрямок досліджень і розробок в області
ІТ, так як від нього залежить надійність і
безпека часом життєво важливих програмних продуктів повсякденного використання.
2. Складові частини
ініціативи
Trustworthy Computing фірми Microsoft –
це безпека, надійність, дотримання конфіденційності інформації, оперативність і
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коректність бізнесу з розробки і супроводження програм.
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Вступ
Безпека та регулярність польотів
повітряних суден цивільної авіації визначається комплексним застосуванням різних ресурсів у частині підготовки повітряних суден до польотів, радіотехнічного
забезпечення польотів (РТЗП) наземними
засобами зв’язку, навігації та спостереження, диспетчерського обслуговування,
а також у частині використання технічних
засобів служби авіаційної безпеки.
Рівень надійності та стабільності
функціонування засобів РТЗП забезпечується системою їх експлуатації (СЕ) та
впливає на числові значення ризиків аеронавігаційного обслуговування.
Постановка завдання
Система експлуатації реалізує комплекс керуючих впливів щодо засобів
РТЗП. Технічний стан цих засобів обумовлений конкретними реалізаціями визначальних параметрів, які у загальному випадку є випадковими процесами.
Досвід експлуатації засобів РТЗП
показує, що часові реалізації визначальних параметрів (ВП) мають інтервали нестаціонарності та квазістаціонарності, на
яких параметри розподілів є невідомим,
але незмінними. Нестаціонарність обумовлюється раптовими та поступовими відмовами, зміною умов експлуатації, нестабільністю мереж живлення засобів РТЗП,
людським фактором тощо.

У загальному випадку аналіз таких
нестаціонарних процесів пов'язаний з вирішення певного класу задач, які в радіотехнічних сферах отримали назву задач
щодо дослідження «розладок» [1]. При
цьому визначають моменти виникнення
розладок, параметри статистичних розподілів випадкових процесів після виникнення розладок, виконують класифікацію
моделі розладок тощо. Такі задачі виникають під час радіолокаційного виявлення
цілей та їх супроводження, отримання та
обробки сигналів у телеметричних системах, під час передачі потоків даних у телекомунікаційних мережах, у процесі моніторингу техніко-економічних даних.
Аналіз публікацій [2–8] у сфері розробки та модернізації систем експлуатації
показує, що питанням статистичної обробки нестаціонарних випадкових змін ВП
засобів РТЗП у СЕ приділяється недостатньо уваги. Це може призвести до погіршення рівня ефективності СЕ та негативно вплинути на ризики аеронавігаційного
обслуговування.
Тому розглянемо задачу синтезу та
аналізу процедур обробки нестаціонарних
процесів зміни ВП на прикладі процесу
продовження ресурсу засобу РТЗП.
Основна частина
Процес продовження ресурсу є одним із процесів експлуатації. Він має місце кожного разу, коли необхідно прийня-
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ти рішення щодо можливості подальшого
використання за призначенням технічного
засобу, проведення планового ремонту
або його зняття з експлуатації.
Процедура розрахунку та оцінювання визначальних параметрів для здійснення продовження ресурсу засобів РТЗП
України наведена у [9]. Однак ця процедура не є оптимальною з точки зору виявлення моменту погіршення технічного
стану конкретного засобу.
Процес погіршення технічного стану пов’язаний зі зміною ВП.
Для засобів РТЗП визначальними
параметрами можуть бути: потужність
передавача, чутливість приймача, нестабільність частоти, коефіцієнт глибини амплітудної модуляції тощо.
У загальному випадку зміни ВП у
часі призводять до змін параметрів надійності (ПН).
До параметрів надійності відносять:
середнє напрацювання на відмову (інтенсивність відмов), середній час (інтенсивність) відновлення, коефіцієнт готовності,
коефіцієнт технічного використання, гамма-процентний коефіцієнт надійності
тощо.
Під час керування технічним станом
засобів РТЗП та інших складових СЕ
здійснюється всеохоплюючий моніторинг
відповідних показників у вигляді ВП, ПН
та інших.
Досвід експлуатації засобів РТЗП
показує, що у разі наявності нестаціонарності показники моніторингу (ПМ) можна
представити наступними моделями:
1. Стрибкоподібна
ПМ (t ) = y (t ) + x(t )h(t − t0 ) ,
де ПМ (t ) – зміна у часі показника
моніторингу; y (t ) – функція, що характеризує показник моніторингу до початку
погіршення його технічного стану; x(t ) –
функція, що характеризує зміни у статистичних характеристиках ПМ після початку погіршення його технічного стану;
h(t − t0 ) – функція Хевісайда; t0 – момент
початку погіршення технічного стану.
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2. Лінійна
ПМ (t ) = y (t ) + (a (t − t0 ) + by (t ))h(t − t0 ) ,
де a – кутовий коефіцієнт зміни математичного сподівання ПМ під час погіршення технічного стану; b – масштабний
коефіцієнт зміни дисперсій ПМ під час
погіршення технічного стану.
3. Квадратична
ПМ (t ) = y (t ) + (a (t − t0 )2 + by (t ))h(t − t0 ) ,
де a – квадратичний коефіцієнт зміни математичного сподівання ПМ під час погіршення технічного стану;
Можливі також більш складні варіанти моделей погіршення технічного стану: 1) моделі, що описуються складними
функціями; 2) моделі, у яких коефіцієнти
a та b є функціями часу; 3) суміші наведених вище моделей.
Приклади реалізацій ПМ для наведених варіантів моделей показані на
рис. 1.
Зазвичай, для опису надійнісних характеристик радіотехнічних засобів використовують експоненціальний закон розподілу напрацювань до відмови.

а) стрибкоподібна модель

б) лінійна модель
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рамках параметричного підходу, то розрізняють метод максимальної правдоподібності, метод моментів, метод квантилів,
метод найменших квадратів тощо. Далі
будемо застосовувати метод максимальної правдоподібності.
Запишемо функцію правдоподібності для прикладу, що розглядається

ПM(t)

t

в) квадратична модель

f1 ( x) = λe − λx ,
f 2 ( x) = αλ e − αλx ,
де λ – параметр інтенсивності відмов
( λ > 0 ), α – коефіцієнт погіршення технічного стану ( α > 1 ).
Кількість зафіксованих відмов до
початку погіршення технічного стану позначимо k , а загальну кількість зафіксованих відмов на інтервалі спостереження
– n.
Можливі
декілька
варіантів
розв’язання задачі оцінювання невідомих
параметрів цієї моделі (при цьому
об’єктивно відомо, що відбувається погіршення технічного стану, тобто α > 1 ):
1) невідомим вважається лише один
із трьох параметрів ( λ , α або k );
2) параметр інтенсивності відмов є
відомим, а α та k – невідомими:
3) всі три параметри є невідомими.
Задачі оцінювання можна вирішувати за допомогою класичних та послідовних методів. Якщо розглядати класичні
методи (з фіксованим обсягом вибірки) у

n

i=1

i=k +1

k

= ∏ λe − λx i

Рис. 1. Приклади реалізацій ПМ

Розглянемо випадок, коли ПМ є інтенсивність відмов засобу РТЗП. Вимірюваними параметрами при цьому є напрацювання до відмови. Модель погіршення
технічного стану – стрибкоподібна.
Будемо вважати, що статистичні дані, подані на інтервалі спостереження, характеризуються двома експоненціальними розподілами (розподілом f1 ( x ) до початку погіршення та розподілом f 2 ( x )
після його початку)

k

Λ (λ, α, k ) = ∏ f1 ( xi ) ∏ f 2 ( xi ) =
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= λnα n − k e

−

k

n

i =1
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=
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e
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∑= xi + α ∑

= +

,

де xi – напрацювання до i -ї відмови засобу РТЗП.
Для вирішення задачі першого типу
(коли невідомий лише один параметр) необхідно знайти часткову похідну за відповідним параметром функції правдоподібності, прирівняти її до нуля та вирішити отримане рівняння відносно невідомого параметру (тобто знайти аргумент, для
якого маємо максимум функції правдоподібності).
Знайдемо похідну за параметром α ,
прирівняємо її до нуля та вирішимо отримане рівняння:


k

n



− λ  ∑ xi + α ∑ xi 


dΛ (λ, α, k )
= (n − k )λn α n − k −1e  i =1 i = k +1  −
dα



k

n




− λ ∑ xi + α ∑ xi


 n 
− λ ∑ xi λn α n − k e  i=1 i=k +1  = 0.
 i = k +1 

Експоненціальна функція для скінченного значення показника степеню не
дорівнює нулю, тому після скорочення
отримаємо
 n 
(n − k )λnα n − k −1 − λn +1α n − k  ∑ xi  = 0 .
 i = k +1 
Звідси оцінка невідомого параметру
α=

n−k
n

λ ∑ xi
i = k +1

.
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Отже, для формування оцінки невідомого значення стрибка інтенсивності
відмов вихідними даними є напрацювання до відмови після моменту погіршення
технічного стану засобу РТЗП.
Таким чином, вирішена задача синтезу оцінки параметру стрибка інтенсивності відмов. Оцінка цього параметру є
випадковою величиною.
Для вирішення задач аналізу необхідно знайти щільність розподілу ймовірностей цієї оцінки або обмежитися знаходженням її початкових та центральних
моментів.
Математичне сподівання оцінки


n−k
m1 (α) = m1  n

 λ ∑ xi
 i =k +1
=



=




n−k
n−k
=
=
n


 n 
m1  λ ∑ xi  λ m1  ∑ xi 
 i = k +1 
 i = k +1 
=

n−k
n

λ ∑ m1 ( x i )

.

вих аргументів [10]. Якщо вважати, що
аргументи є незалежними випадковими
величинами, то можна записати
 ∂α( x )
i
µ 2 (α ) = ∑ 

∂
x
i = k +1
i

n

1
µ 2 (α ) = 2 2
α λ

2
(
n − k)
=

α 2 λ4

n
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1
 n 
 ∑ xi 
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Звідси отримуємо
m1 (α) =

n−k
n

λ ∑ m1 ( xi )

=

i = k +1

=

n−k
λ

1
(n − k − 1)
αλ

=α

n−k
.
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Отже, у загальному випадку оцінка
невідомого параметру α є зміщеною. Однак для достатньо великих значень n − k
оцінку можна вважати незміщеною.
Дисперсію оцінки невідомого параметру можна знайти, використавши наближену формулу для функції випадко-
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Для отримання остаточного необхідно перейти від відлікових значень xi
до їх математичних сподівань, тоді

(n − k )2 (n − k − 1) =
 n − k −1

α λ 
αλ
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Оскільки розподіл відлікових значень xi є експоненціальним, то
m1 ( xi ) =

2


 µ (x ) .
 2 i
m1 ( xi ) 

Тоді

µ 2 (α ) =

i = k +1
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Зазначимо, що ця формула для дисперсії є наближеною.
Отримаємо вираз для щільності розподілу ймовірностей невідомого параметру α .
Відомо, що сума випадкових величин, кожна з яких розподілена за експоненціальним законом, характеризується
гамма-розподілом вигляду [4]
n −k
(
αλ )
f (β ) =

Γ( n − k )

β n − k −1e −αλβ , β > 0 ,

де Γ(n − k ) = (n − k − 1)! – повна гаммафункція.
За стандартною методикою перетворення випадкових величин [10] можна
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знайти щільність розподілу ймовірностей
параметру α

Підставивши отриманий вираз для
щільності розподілу ймовірностей, використаємо формулу інтегрування частинами та отримаємо

При цьому обернена функція
n−k
,
λx

∞

m1 (α) = ∫

а модуль її похідної

0

∞

dβ( x) n − k
=
.
dx
λx 2

=∫
0

Звідси

∞

n − k −1
n− k
n −k
−α
(
n − k )(αλ )  n − k 
f ( x) =
e x .



λ x 2 Γ ( n − k )  λx 

Виконавши спрощення у останньому виразі, отримаємо остаточну формулу
f ( x) =

m1 (α) = ∫ xf ( x )dx .
0

dβ( x)
f ( x) = f (β( x))
.
dx

β( x ) =

∞

(n − k )

n −k

x

n − k +1

n− k

α
e
(n − k − 1)!

−

α ( n −k )
x

.

=∫
0

x (n − k ) α n −k −
e
x n −k +1 (n − k − 1)!

(n − k )n −k α n− k
x

α ( n −k )
x

n− k

n −k −2

(n − k − 1)!

e

−

α ( n −k )
x

dx =

1
d  =
 x

(n − k )n− k α n−k t n− k − 2 e −α( n−k )t dt =
(n − k − 1)!
=α

n−k
.
n − k −1

Як бачимо, ця формула для математичного сподівання збігається з отриманою раніше формулою.
Дисперсія
∞

Перевіримо отриманий вираз для
f (x ) на виконання умови нормування

µ 2 (α) = ∫ x 2 f ( x)dx − m1 (α) .
2

0

∞

∫

Звідси отримаємо

f ( x)dx = 1 .

x 2 (n − k ) α n−k −
e
µ 2 (α) = ∫ n− k +1
x
(n − k − 1)!
0
∞

0

При цьому
∞

(n − k )n −k α n− k

∫x
0

∞

=∫
0

∞

=∫
0

n − k +1

(n − k − 1)!

(n − k )n− k α n −k

x n− k −1 (n − k − 1)!

e

e

−

α ( n− k )
x

dx =

∞

− m1 (α) = ∫
2

0

−

α ( n− k )
x

1
d  =
 x

(n − k )n− k α n −k t n −k −1e −α ( n− k )t dt = 1 .
(n − k − 1)!

Отже, умова нормування виконується.
Знайдемо точні аналітичні вирази
для математичного сподівання та дисперсії з отриманої щільності розподілу ймовірностей невідомого параметру α .
Відомо, що математичне сподівання

∞

− m1 (α) = ∫
2

0

n −k

(n − k )n−k α n− k
x

n − k −3

(n − k − 1)!

e

−

α ( n −k )
x

α ( n −k )
x

dx −

1
d  −
x

(n − k )n− k α n−k t n−k −3 e −α ( n− k )t dt −
(n − k − 1)!

α 2 (n − k )
2
− m1 (α) =
− m1 (α) =
(n − k − 1)(n − k − 2 )
2

2

α 2 (n − k )
α 2 (n − k )
−
=
(n − k − 1)(n − k − 2 ) (n − k − 1)2
2

=

= α 2 (n − k )

2

2

n − k −1 − n + k + 2
=
(n − k − 1)2 (n − k − 2)

α 2 (n − k )
.
=
(n − k − 1)2 (n − k − 2)
2
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Отже,
α 2 (n − k )
.
µ 2 (α ) =
(n − k − 1)2 (n − k − 2 )
2

Отримана формула не збігається з
наближеним виразом, але для достатньо
великих обсягів вибірки асимптотично
прямує до нього. Процедура оцінювання є
ефективною, оскільки при n − k → ∞ дисперсія оцінки прямує до нуля.
Для перевірки правильності отриманих результатів було проведено статистичне моделювання процедури оцінювання
невідомого параметру α .
На рис. 2 наведена однократна реалізація випадкових напрацювань до відмови під час розладки показника моніторингу у вигляді інтенсивності відмов.
Моделювання провод илось для параметрів: n = 40 , k = 20 , α = 2 , λ = 0,01 .

Рис. 2. Однократна реалізація випадкових
напрацювань до відмови

Рис. 3. Графіки щільності розподілу ймовірностей невідомого значення
стрибка інтенсивності

Була проведена перевірка узгодженості результатів моделювання та теоретичних розрахунків за критерієм згоди χ 2
Пірсона. Розраховане значення χ 2 дорівнює 6,2, а пороговий рівень 26,2 (для рівня значущості 0,01), що свідчить про правильність отриманих теоретичних результатів.
Крім того, за результатами моделювання у широкому діапазоні вхідних параметрів можна зробити висновок щодо їх
збіжності з отриманої аналітичною формулою для щільності розподілу ймовірностей невідомого параметру α .
Номограми щільностей розподілу
ймовірностей невідомого параметру α
для різних значень вхідних параметрів
наведені на рис. 4.

Для побудови щільності розподілу
ймовірностей оцінки параметру α процедура моделювання була повторена
N = 1000 разів. На рис. 3 наведені графіки щільності розподілу ймовірностей за
результатами моделювання та за отриманим аналітичним виразом.

а) у залежності від обсягу вибірки n − k
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б) у залежності від математичного сподівання
Рис. 4. Номограми щільностей розподілу
ймовірностей невідомого значення стрибка
інтенсивності для різних значень вхідних
параметрів

Висновки
Розглянуті актуальні питання статистичної обробки даних, представлених
нестаціонарними випадковими процесами
змін показників під час моніторингу
складових елементів систем експлуатації.
Аналіз показує, що ці питання недостатньо розглянуті в теорії та практиці експлуатації радіотехнічних систем. Запропоновані моделі опису показників моніторингу дають змогу виділити широкий
клас актуальних задач синтезу та аналізу
процедур їх статистичної обробки.
У цій статті розглянута одна із задач
синтезу та аналізу процедури оцінювання
невідомого значення стрибка інтенсивності для випадку стрибкоподібного погіршення технічного стану засобу РТЗП.
Проведений синтез та подальший аналіз
запропонованої процедури оцінювання
шляхом аналітичних розрахунків та математичного моделювання засвідчив коректність та вірність аналітичних співвідношень.
Отримані результати можуть бути
використані під час розробки та модернізації систем експлуатації засобів радіотехнічного забезпечення польотів.
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УДК 519.218.82(043.2)
Спосіб
прогнозування
вірогідних
характеристик
трафіку
локальних
комп’ютерних мереж на фоні завад в реальному часі / Андреєв О.В., Андрєєв В.І.
Запропоновано новий спосіб екстраполяції характеристик трафіку локальних
комп’ютерних мереж, який базується на методі двопараметричної оптимальної екстраполяції, що використовує два попередні дискретні значення характеристик трафіку, та по їх
значенням виконує оптимальну екстраполяцію для третього моменту часу в майбутньому

УДК 519.218.82(043.2)
Способ прогнозирования вероятностных характеристик трафика локальных компьютерных сетей на фоне помех в реальном масштабе времени / Андреев А.В., Андреев В.И.
Предложен новый способ экстраполяции характеристик трафика локальных компьютерных
сетей, который базируется наметоде двухпараметрической оптимальной экстраполяции, который использует два предыдущие дискретные значения характеристик трафика, и по их
значениям осуществляет оптимальную экстраполяцию для третьего момента времени в будущем.

UDC 519.218.82(043.2)
A method of predicting the probability characteristics of the traffic of local computer
networks on the background noise in real time / Andreev A., Andreev V.
A new method of extrapolating the characteristics of the traffic of local computer networks, which is
based nametode two-parameter optimal extrapolation, which uses the previous two discrete values of
traffic characteristics and their values provides optimal extrapolation for the third time in the future

УДК 62.50
Стабилизация перевернутого маятника с помощью системы сравнения для ведущей переменной / Антонов В.К.
Показано, что путем задания устойчивого уравнения для ведущей переменной, и последующего
его обращения в тождество путем выбора управления на решениях исследуемой подлежащей
стабилизации системы, достигается приемлемое инженерное решение задачи стабилизации

УДК 62.50
Стабілізація перевернутого маятника за допомогою системи порівняння для
провідної змінної / Антонов В.К.
Показано, що шляхом завдання сталого рівняння для провідної змінної, і подальшого його звернення в тотожність шляхом вибору управління на рішеннях досліджуваної підлягає
стабілізації системи , досягається прийнятне інженерне рішення задачі стабілізації

UDC 62.50
The stabilization of the inverted pendulum using the reference system for the leading
variable / Antonov V.
It is shown that by setting the sustainable equation for the leading variable , and its subsequent treatment by choosing an identity management solutions to be investigated stabilization system achieved an
acceptable engineering solution to the problem of stabilization

УДК 004.25
RAID1-пам’ять підвищеної надійності з часовою надмірністю / Городній О.В., Галузинський Г.П.
Розглянута система RAID1-пам’яті з резервуванням запам’ятовуючих елементів накопичувача
та з часовою надмірністю. Визначена ступінь підвищення надійності зберігання інформації в
таких запам’ятовуючих пристроях
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УДК 004.25
RAID1-память повышенной надежности с временной избыточностью / Городний А.В., Галузинский Г.П.
Рассмотрена система RAID1-памяти с резервированием запоминающих элементов накопителя и з временной избыточностью. Определена степень повышения надежности хранения информации в таких запоминающих устройствах

UDC 004.25
RAID1-memory high reliability with time redundancy / Gorodniy A., Galuzinskiy G.
RAID1-storage system with redundant memory cells drive and temporal redundancy is considered.
The degree of increase of reliability of information storage in such storage devices is defined

УДК 004.728.4 (045)
Використання системи віртуалізації VMWARE VSPHERE в центрі обробки даних
підприємства / Дрововозов В.І., Толстікова О.В., Мартинова О.П.
Ефективне розподілення сервісів центру обробки даних, зменшення кількості простоїв і непродуктивної роботи серверного обладнання можливо забезпечити використанням системи віртуалізації VMware vSphere. Ця система дозволяє виконати автоматичне відновлення працездатності сервісів у випадку апаратних або програмних збоїв серверів

УДК 004.728.4 (045)
Использование системы виртуализации VMWARE VSPHERE в центре обработки
данных предприятия / Дрововозов В.И. , Толстикова E.В. , Мартынова O.П.
Эффективное распределение сервисов центра обработки данных, уменьшение количества простоев и непроизводительной работы серверного оборудования возможно обеспечить использованием системы виртуализации VMware vSphere. Эта система позволяет выполнить автоматическое восстановление работоспособности сервисов в случае аппаратных или программных сбоев серверов

UDC 004.728.4 (045)
Using virtualization VMWARE VSPHERE in the data center enterprise / Drovovozov V., Tolstikov O., Martynova O.
Efficient distribution services of data handling center, reducing of server hardware downtime and
unproductive work can be done by the VMware vSphere virtualization system using. This system
allows performing services automatic disaster recovery in the case of servers’ hardware or software
failures

УДК 004.031.42(045)
Аналітичний огляд методологій та інформаційних систем моделювання та оцінки
професійної діяльності людини / Заріцький О.В.
Розглянуті актуальні питання аналізу та класифікації існуючих методологій та інформаційних систем моделювання та оцінки професійної діяльності людини

УДК 004.031.42(045)
Аналитический обзор методологий и информационных систем моделирования и
оценки профессиональной деятельности человека / Зарицкий О.В.
Рассмотрены актуальные вопросы анализа и классификации существующих методологий и
информационных систем моделирования и оценки профессиональной деятельности человека.
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UDC 004.031.42(045)
Analytical review of methodology and information system of professional human activity modeling and assessment / Zaritskyi O.
Actual questions of analysis and classification of methodology and information system of professional
human activity modeling and assessment are considered in the article

УДК 681.372
Статистична
оптимізація
обслуговування
трафіка
в
гетерогенних
інфокомунікаційних мережах / Ігнатов В.О., Гузій М.М., Ладигіна О.А.
Розроблені стохастичні моделі оптимізації обслуговування трафіка в гетерогенних
інфокомунікаційних мережах

УДК 681.372
Статистическая оптимизация обслуживания трафика в гетерогенных инфокоммуникационных сетях / Игнатов В.А., Гузий Н.Н., Ладыгина О.А.
Разработанные стохастические модели оптимизации обслуживания трафика в гетерогенных
инфокоммуникационных сетях

UDC 681.372
Statistical optimization service traffic in heterogeneous information and communication
networks / Ignatov V., Guziy M., Ladygina О.
Developed stochastic optimization model service traffic in heterogeneous information and communication networks

УДК 004:615.47(045)
Техніко-економічне обгрунтування ефективності використання ресурсів при експлуатації біомедичної апаратури / Кучеренко В.Л.,
Запропоновано концептуальну модель для визначення факторів впливу на рівень прибутковості
системи «Виробництво-Ринок-Експлуатація», що дозволило визначити стратегію і тактику
функціонування такої системи, а також розробити оптимальний алгоритм планування
ресурсів. Для визначення якісних та кількісних характеристик інформаційного технологічного
процесу, встановлено чисельне значення критерію оптимізації, що дозволило оцінити
ефективність інформаційного технологічного процесу, як складової виробничих і
експлуатаційних підприємств біомедикотехнічної галузі

УДК 004:615.47(045)
Технико-экономическое обоснование эффективности использования ресурсов при
эксплуатации биомедицинской аппаратуры / Кучеренко В.Л.
Предложена концептуальная модель для определения факторов влияния на уровень прибыльности системы «Производство-Рынок-Эксплуатация», что позволило определить стратегию и
тактику функционирования такой системы, а также разработать оптимальный алгоритм
планирования ресурсов. Для определения качественных и количественных характеристик информационного технологического процесса, установлено численное значение критерия оптимизации, что позволило оценить эффективность информационного технологического процесса,
как
составляющей
производственных
и
эксплуатационных
предприятий
біомедикотехнічної отрасли

UDC 004:615.47(045)
A feasability study of efficiency of the use of resources is during exploitation of biomedical apparatus / Kucherenko V.
In the article a conceptual model offers for determination of factors of influence on the level of profitability of the system "Production-market-exploitation", that allowed to define strategy and tactics of
functioning of such system, and also work out an optimal scheduling of resources algorithm. For de-
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termination of quality and quantitative descriptions of informative technological process, the numeral
value of criterion of optimization is set, that allowed to estimate efficiency of informative technological process, as a constituent of productive and operating enterprises of біомедикотехнічної industry

УДК 004.724.4(045)
Алгоритм ранжирування вузлів квазіієрархічних мереж соціального характеру /
Ланде Д.В., Нечаєв О.О.
Досліджено характер зв’язків в квазіієрархічних мережах соціального характеру. Запропоновано алгоритм ранжирування вузлів таких мереж, що базується на моди–фікації відомого алгоритму HITS. Показано, що модифікований метод надає у ряді випадків результати, що відповідають реальним соціальним відношенням, а показники авторства вузлів – соціальним ролям

УДК 004.724.4(045)
Алгоритм ранжирования узлов квазииерархических сетей социального характера
/ Ландэ Д.В., Нечаев А.А.
Исследован характер связей в квазииерархических сетях социального характера. Предложен
алгоритм ранжирования узлов таких сетей, который основан на модификации известного алгоритма HITS. Показано, что модифицированный метод предоставляет в ряде случаев результаты, соответствующие реальным социальным отношением, а показатели авторства
узлов – социальным ролям

UDC 004.724.4(045)
Quasi-hierarchical social networks components ranking algorithm / Lande D., Nechayev A.
Nature of communication in quasi-hierarchical social networks has been examined. An algorithm for
ranking nodes of such networks has been proposed, which is based on modification of a certain HITS
algorithm. It is shown that the method of modification brings in a number of cases to results, which
correspond to actual social relations and indicators of components authorship correspond to social
roles

УДК 621.311.1:656.71(043.2)
Теоретичні аспекти побудови моделі експерта як нечіткого регулятора системи
управління обсягом споживання електричної енергії аеропортами/ Лещинський
О.Л., Бугайко Д.О., Соколова Н.П.
Пропонується використання методів теорії нечітких множин для формалізації підтримки
прийняття управлінських рішень в організаційних системах на верхніх рівнях ієрархії. Авторами сформульовані вимоги до експерту з енергоменеджменту аеропорту як нечіткого регулятора.

УДК 621.311.1:656.71(043.2)
Теоретические аспекты построения модели эксперта как нечеткого регулятора
системы управления объемом потребления электрической энергии аэропортами /
Лещинский О.Л., Бугайко Д.А., Соколова Н.П.
Предлагается использование методов теории нечетких множеств для формализации поддержки принятия управленческих решений в организационных системах на верхних уровнях
иерархии. Авторами сформулированы требования к эксперту по энергоменеджменту аэропорта как нечеткому регулятору.
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UDC 621.311.1:656.71(043.2)
Theoretical aspects of expert model constructing as fuzzy regulator of airports power
energy consumption management system/ O. Leschinskij, D. Bugayko, N. Sokolova.
In the article proposed the use of fuzzy set theory methods for formalizing support of decision-making
in organizational systems at the upper levels of the hierarchy. The authors formalized the
requirements for airport’s energy management expert as fuzzy controller

УДК 004.728.4 (045)
Організація центру обробки даних для застосування в системі управління виробництвом / Мартинова О.П., Дрововозов В.І., Карпов Є.Є.
Апаратно-програмний комплекс центру обробки даних, призначений для застосування на
великих виробництвах, здатен задовольнити вимоги до надійності зберігання інформації та
швидкості обробки інформаційних потоків компанії. Даний комплекс є певним центром
обробки даних для ІТ-сервісів виробництва, дозволяє масштабувати інформаційну
інфраструктуру у разі зростання і розширення виробництва

УДК 004.728.4 (045)
Организация центра обработки данных для применения в системе управления
производством / Мартынова О.П. , Дрововозов В.И. , Карпов Е.Е.
Аппаратно-программный комплекс центра обработки данных, предназначенный для применения на крупных производствах, способен удовлетворить требования к надежности хранения
информации и скорости обработки информационных потоков компании. Данный комплекс является определенным центром обработки данных для ИТ-сервисов производства, позволяет
масштабировать информационную инфраструктуру в случае роста и расширения производства

UDC 004.728.4 (045)
Organization Data Center for use in the management of producing / Martynova О.,
Drovovozov V., Karpov E.
Hardware-software complex of data handling center is designed for usage in large-scale productions,
able to satisfy the requirements for reliable data storage and processing speed of company data flow.
This complex is some data handling center for IT services production allows scale the data
infrastructure in the growth and expansion

УДК 004.7.052:004.414.2
Концепція розподілу відповідальності за безпеку інформації та функціонування
комп'ютерних і телекомунікаційних мереж / Моденов С.Ю.
Розглядається проблема співвідношення права на інформацію і права власників інформації з
обмеженим доступом на її захист.

УДК 004.7.052:004.414.2
Концепция распределения ответственности за безопасность информации и функционирования компьютерных и телекоммуникационных сетей / Модэнов С.Ю.
Рассматривается проблема соотношения собственности на информацию и права собственников
информации с ограниченным доступом на её защиту

UDC 004.7.052:004.414.2
The concept of allocating responsibility for the security of information and operation of
computer and telecommunication networks / Modenov S.
The problem of the relation of ownership of information and the rights of owners of information with
limited access to her defense is considered
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УДК 629.7.062
Аналітичне конструювання регулятора вертикальної швидкості для забезпечення
автоматичного управління виходом на друге коло пасажирського літака / Морозов В.С.
Представлено аналітичне конструювання регулятора вертикальної швидкості для забезпечення автоматичного управління пасажирським літаком у режимі виходу на друге коло. Розглянутий вихід на друге коло зі всіма працюючими двигунами. Синтез закону оптимального
управління виконаний методом аналітичного конструювання регулятора за критерієм
узагальненої
праці А.А.Красовского. Показана методика синтезу оптимального закону
управління у каналі руля висоти на ділянці набора висоти. У каналі автомата тяги використано програмне управління тягою

УДК 629.7.062
Аналитическое конструирование регулятора вертикальной скорости для обеспечения автоматического управления выходом на второй круг пассажирского самолета / Морозов В.С.
Представлены аналитическое конструирование регулятора вертикальной скорости для обеспечение автоматического управления пассажирским самолетом в режиме ухода на второй
круг. Рассмотрен выход на второй круг со всеми работающими двигателями. Синтез закона
оптимального управления выполнен методом аналитического конструирования регулятора по
критерию обобщенной работы А.А.Красовского. Показана методика синтеза оптима-льного
закона управления в канале руля высоты на участке набора высоты. В канале авто-мата тяги
использовано программное управление тягой

UDC 629.7.062
Analytical construction regulator for vertical speed automatic control output-around
passenger aircraft / Morozov V.
Analytical design for vertical speed controller for automatic control, ensuring passenger airplane
mode to enter the second round. Considered enter the second round with all the engine running. Synthesis of optimal control law made by the regulator analytical design criteria for generalized
labor A.A.Krasovskoho. Shown synthesis method Optima ment control law in the rudder channel
height at the site of the climb. In the channel auto-traction mat used traction control software

УДК 004.054
Захист інформації в комп’ютерній мережі підприємства «Крайтек» / Полтавець А.І., Моденов Ю.Б.
Ефективний захист IT-інфраструктури та прикладних корпоративних систем сьогодні неможлива без впровадження сучасних технологій контролю мережевого доступу. Часті випадки крадіжки носіїв, які містять цінну інформацію ділового характеру, все більше змушують
компанії приймати організаційні заходи

УДК 004.054
Защита информации в компьютерной сети предприятия «Крайтек» / Полтавец А.
И. / Моденов Ю. Б.
Эффективная защита IT-инфраструктуры и прикладных корпоративных систем сегодня невозможна без внедрения современных технологий контроля сетевого доступа. Частые случаи
кражи носителей, которые содержат ценную информацию делового характера, все больше
заставляют компании принимать организационные меры

UDC 004.054
Information security in computer network company "Crytek" / Poltavets A. I.,
Modenov Y.
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Effective protection of IT-infrastructure and enterprise systems applied today is impossible without the
introduction of modern technologies of network access control. Frequent theft media containing
valuable information business nature, more force companies to make organizational arrangements

УДК 004.051
Функціональне та об'єктно орієнтоване програмування конфлікт вибору / Роздобудько С.О., Моденов Ю.Б.
За період останніх років, програмування набуло неабиякої популярності серед людей різних, як
по характеру, так і по роду їхніх занять. В теперішній час “час технічного прориву” саме на
просторах інформаційної індустрії зароджуються новинки, які і дають поштовхи подальшому
розвитку. І в саме цей складний період програмісти зайняли одну з ключових позицій в напрямку
прогресу.

УДК 004.051
Функциональное и объектно ориентированное программирование конфликт выбора / Роздобудько С.О., Моденов Ю.Б.
За период последних лет, программирования приобрело большую популярность среди
людей разных, как по характеру, так и по роду их занятий. В настоящее время "время
технического прорыва" именно на просторах информационной индустрии зарождаются новинки, которые и дают толчки дальнейшему развитию. И именно в этот сложный период программисты заняли одну из ключевых позиций в направлении прогресса.
UDC 004.051
Functional and object oriented programming conflict of choice / Rozdobudko S.,
Modenov Y.
During the period of recent years, programming has gained outstanding popularity among
people of different, both in nature and by the nature of their employment. Currently, "a
technical breakthrough" is for informational spaces emerging industry news, and which give
rise to further development. And it is this difficult period programmers occupied a key
position in the direction of progress

УДК 004.054
Data tidying: підготовка статистичних даних на мові R / Руденко І.І., Моденов Ю.Б.
Є поширена думка, що до 80% процесу аналізу даних - це час, витрачений на їх нормалізацію. У
цій статті ми зупинимося лише на одному аспекті підготовки даних до аналізу - структурування та впорядкування наборів даних - data tidying

УДК 004.054
Data tidying: подготовка статистических данных на языке R / Руденко И.И., Моденов Ю.Б.
Существует распостраненное мнение, что около 80% процесса анализа данных - это время их
нормализации. В этой статье мы остановимся лишь на одном аспекте подготовки данных к
анализу - структурирование и упорядочивание наборов данных - data tidying.

UDC 004.054
Data tidying: the preparing of statistics on r language / Rudenko I., Modenov Y.
It is a common opinion, that about 80% of data analysing is a time wasted for data normalization. In
this article we have reviewed only the one method of the preparing some statistics for futher analysis.
This method is known as data tidying
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УДК 004.056:004.4.052(045)
Концепція надійних і безпечних обчислень / Сінько Ю.І.
Розглянуто основні принципи розробки надійних і безпечних програм. Запропонована концепція
надійних і безпечних обчислень (trustworthy computing) може бути використана розробниками
програмного забезпечення для покращення надійності та безпеки своїх комп’ютерних систем і
програм.

УДК 004.056:004.4.052(045)
Концепция надежных и безопасных вычислений / Синько Ю.И.
Рассмотрены основные принципы разработки надежных и безопасных программ. Предложенная концепция надежных и безопасных вычислений (trustworthy computing) может быть использована разработчиками программного обеспечения для улучшения надежности и безопасности своих компьютерных систем и программ.

UDC 004.056:004.4.052(045)
Concept reliable and secure computing / Sinko Yu.
The basic principles of the development of reliable and secure software are considered. The proposed
concept of reliable and secure computing (trustworthy computing) can be used by software developers
to improve the safety and security of their computer systems and programs.

УДК 656.7.071: 656.7.052.002.5 (045)
Аналіз процесу погіршення технічного стану радіотехнічних засобів / Соломенцев О.В., Заліський М.Ю., Герасименко Т.С.
Розглянуто процедуру статистичної обробки даних щодо оцінювання параметрів процесу
погіршення технічного стану радіотехнічних засобів у відповідних системах їх експлуатації.
Проведено аналіз запропонованої процедури шляхом аналітичних розрахунків та математичного моделювання процесу оцінювання

УДК 656.7.071: 656.7.052.002.5 (045)
Анализ процесса ухудшения технического состояния радиотехнических средств /
Соломенцев А.В., Залисский М.Ю., Герасименко Т.С.
Рассмотрена процедура статистической обработки данных по оценке параметров про-су
ухудшение технического состояния радиотехнических средств в соответствующих системах
их эксп-ции. Проведен анализ предложенной процедуры путем аналитических расчетов и математического моделирования процесса оценки

UDC 656.7.071: 656.7.052.002.5 (045)
The analysis process degradation of radio equipment / Solomentsev O., Zaliskyi M.,
Gerasimenko T.
The procedure of statistical data on parameter estimation processors degradation of radio equipment
in appropriate systems of exploitation-ted. The analysis procedure proposed by analytical calculations
and mathematical modeling of assessment
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Правила оформлення і представлення публікацій
Зміст статей повинен бути присвяченим актуальним науковим проблемам. Статті при
цьому повинні мати такі необхідні елементи:
- постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми,
котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті та постановка завдань або питань, які вирішуються цією
публікацією;
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів;
- висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Мінімальний обсяг статті: 4 сторінки. Пропонуємий редакційною колегією обсяг: 6-10
сторінок. Мова публікацій може бути українською, російською, англійською. Остання сторінка
тексту завжди повинна бути заповнена не менш як на дві третини.
Статтю, надруковану на білому папері формату А4, подають відповідальному секретарю
редакційної колегії з такими документами:
1) актом експертизи, завіреним печаткою;
2) рецензією з зазначенням наукового ступеня рецензента, вченого звання, посади, місця
роботи (без скорочень), завіреною печаткою;
3) відомостями про авторів українською, російською, англійською мовами: прізвище,
ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (без скорочень),
службова й електронна адреси, службовий, домашній і мобільний номери телефонів (окремий
файл і надрукована сторінка);
4) анотаціями з прізвищами авторів і назвою статті українською, російською,
англійською мовами;
5) ключові слова українською, російською, англійською мовами;
УДК 004.415 (045)
Методика
визначення
релевантості
текстових
висловів
в
інформаційних
системах / Бадьоріна Л.М.
Запропонована методика оцінювання відповідності текстових відповідей за допомогою
лінгвістичної технології, яка дозволяє визначити співвідношення між термінами.
УДК 004.415 (045)
Методика определения релевантности текстовых выражений в информационных
системах / Бадерина Л.Н.
Предложена методика оценки текстовых ответов с помощью лингвистической технологии,
которая позволит определить соотношение между терминами.
УДК 004.415 (045)
Definition of relevance of text expressions in information systems / Badyoryna L.
In the article we offer a model of calculation of a ratio parameter (relevance) of meaningful
terms of reference definition in answers. Here is given an example of the calculation of a numerical
synonymic parameter of meaningful terms.
5) індексом УДК з підписом бібліографа-класифікатора і штампом НТБ;
6) диском зі статтею, відомостями про авторів, анотаціями.
До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без узгодження з автором.
Статтю слід набирати через один інтервал в такому порядку:
Формат А4 (210х297 мм) с полями 2,5 cм з усіх сторін.
УДК шрифт Times New Roman 12.
Прізвища, ініціали, наукові ступені авторів
(Times New Roman 12).
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(шрифт Times new roman (Bold) 14).
Назва організації
(шрифт Times New Roman (Bold) 12).
e-mail:
(шрифт Times New Roman 12).
Текст анотації: мовою статті, шрифт Times New Roman 11 Italic (з відступами зліва і
справа по 0,5 см)
Заголовки: Arial (Bold Italic) 12.
Текст статті виконується у форматі А4
(210x297 мм) с полями 2,5 cм з усіх сторін у
дві колонки шириною по 7,7 см. Основний
шрифт Times New Roman 12 с одинарним
інтервалом.
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∆τ r =

H

1

Відступ першої строки – 1 см.
Вирівнювання по ширині. Сторінки не
нумерувати. Обов'язково використовувати
режим автоматичної розстановки переносів.
Великі формули, рисунки тощо дозволяється
виконувати не в колонках.

H

ρ r2 (1−H ) (1 − ρ or ) 1−H − ρ or2(1− H ) (1 − ρ r ) 1−H
H

λ ((1 − ρ r )(1 − ρ or ))1−H

Рис. 1. Назва
Таблиця 1. Назва

Графічний матеріал (малюнки, схеми
та ін.) рекомендується виконувати в форматі
gif, jpg або bmp тільки як контрастні
монокольорові (без напівтонів), розміром не
менш 60x60 мм. Використання закладеної
графіки MS Word не допускається. Під
кожним малюнком має бути номер і назва
(шрифт Times New Roman 11, центрувати).
Таблиці повинні також мати номер і назву
(над таблицею, по лівому краю, шрифт Times
New Roman 11).

Таблиця 2. Назва

Список літератури
1. Має відповідати вимогам ГОСТ 7.184. Шрифт Times New Roman 12. Прізвища та
ініціали
авторів
літературних
джерел
набирають курсивом. Бібліографічні записи
мають бути пронумеровані й мати посилання
на джерела в тексті статті в квадратних
дужках.
Формули
повинні
виконуватись
редакторі Microsoft Equation, математичні
символи не повинні значно відрізнятися по
розміру від основного тексту.

w = a 0 [ y 0 (t ) − y 0 (t − τ )] + a1ty 0 (t ) −
Рис. 2. Назва

− a1 [(t − τ ) y 0 (t − τ ) + τy 0 (t − τ )].

(1)
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